










বিশালাক্ষী 

উপকন্যার্দ 

কলিকাতা, ১ নং বেচারাম চাকটুাত্র লেন হুল 

শ্রীরাধানাথ মিত্র দুর! 
প্রণীড় ও. প্রকাশিত । 

১১ ১ ১ 

কলিক্পত্তাঁ 
৬ নং ভীমঘোষের লেন, গ্রের্ট হাডন্ প্রেস, 

ইউ, সি, বস্থ এত কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত | 

সন ১৩০৬ সাল। 





সন চে 

; মাননীয় 
শ্রীলভীযুক্ত চৌধুরী ব্রজেন্দ্রনষ্দব দাদ মহথাপাডর 

মহোদয় সমীন্পেঘূ। 
প্রিয় বন্ধু! 

টু স্বাথময় জগতে আদান প্রদান পশ্বন্ধে একে অন্ডে 

রঃ মিলিত এবং পরম্পর পরিচিত ও অন্ুগৃহীত হইলেও মণি- 

টু কাঞ্চনে কাঁচের ধিশিময় দেখিতে পাওয়। যায় ! 

্ যে দিন প্রয় বন্ধ' মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়াছেন, 

রর সেই দিনই মনে এক অভিনব অভিলাষ হয়, কিন্তু মনের সাধ 
টু মনেই ঘিলায়, মানুষের ইচ্ছায় কার্য্য হয় ন!! 

৯ কণনার কত দিন পরে “বিশালাক্গী” প্রকাশ করিলাম। 

রং হী] আমার, তাহা আপনার আদরের- প্রকৃত বন্ধুত্বের 

; পরিচয়ই এই । 
্ আমার “বিশালাক্ষী” আপনার কর-কমলে সাদরে অর্পণ 

করিলাম । আমাকে বথন প্রীতিচক্ষে দেখেন, বিশালাক্ষীও 

সেই আদরে আদরিণী হউক। 

ৰৃ 
কলিকাতা । 7 আপনার 

১নং বেচারাম চাটুধ্ের লেন, 

| শ্রীরাধানাথ মিত্র । ১ৎই ভা) ১৩০৬ সাল । 

ঈটিসেসে3১33070887077202 সস সে িনেসি 
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থ্রক রাজার সমান সন্ততি কিছুই ছিল না। বৃদ্ধ দশায় 
চিরে ইহ সংসার তাগ করিয়া যাইতে হইবে পন খ্রশ্ব্য ভোগ 
করিবার তাহার কেহই রহিল না, এই সকণ চিন্তায় তিনি 

মগ্ন হওয়ায়, অতিশয় বিষ হই] পড়িলেন। প। 'নিত্র সভাসদব্ 

তাহাকে এরপ ব্যথিত দেখিয়। সকলেই মহা ভি দেখাইল, 

কিন্ত কিহতেই তীহার শাস্তি লাভ হইন নাঃ তি দিনে দিনে 

শোককাতর হইক়্া পড়িলেন। বংশরধশার জগ যাগ ধজ্ত ক্রিস 

ফলাপাদির পুর্ব হইতেই অনুষ্ঠান হইতেছিল, তাহা”5ও নরপতির 

মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। এখন৪ আবার লোকের কথায় ক্রিয়াদির 
উদ্দোগের কোন ত্ুটী হইল না । 

এক দিবস ভূপতি অন্তঃপুরে একাকী বসিগ! রঙ্য়াহেন, এমন 

লময়ে প্রতিহারী আসিয়া! সংবাদ দিল যে, একজন জটাজুটধারী 
সন্নাসী তাহার সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশে রাজদ্বারে অপেক্ষা করি- 

তেছেন, রাজা সচরাচর দরবার গৃহে লোকদ্দনৈর সহিত সাক্ষাৎ 

করিতেন, তিনি নিক্জনে বমিয়া থাকিলে লোকের ভাগ্যে রাজদর্শন 

লহজে ঘটিত না; প্রতিহারী মুখে লন্যাপীর আগমনবার্তা 

শ্রবণে, ভূপতি তদণ্ডে তপস্বীকে তৎসমীপে লইয়া আদি- 
ধার আদেশ করিলেন। সন্যাপী আসিকা রাজমমীপে আসন 

পরগ্রহছ করিলেন। রাজার কুশলাদি জিজ্ঞামা করিয়া তাহার 

মনন্তাপের বিষয় অবগত হম! সন্যাপী কথায় কথায় উল্লেখ 
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করিলেন যে, স্থদূরবর্তী বিশাল অরণ্যে এক আত্তবৃক্ষের তলদেশে 
এক ফকীর আছেন। তিনি যথাক্রমে দ্বাদশ বৎসর নিদ্রিত ও 

দ্বাদশব্ জাগ্রত অবস্থায় থাকেন, তাহার নিকট কেহ উপস্থিত হইয়া 

মনোগত অভিপ্রায় জানাইলে, তিনি বৃক্ষ হইতে আম্্ ফল লইবার 

অনুমতি দেন। সেই ফল তক্ষণে বন্ধাণ নারীও পুত্রবতী হইয়া! থাকে ; 
কিন্ত নৎসাহ্্সী ব্যতিরেকে এই কাধ্য অন্দ্বারা সম্পাদিত হুই- 

বার নহে। এ স্থানে উপনীত হইতে নানাবিধ বিশ্ব বিপ- 

ভির সম্তাবন। ; প্রান একশত ক্রোশ ব্যাপিক্না দৈতা ও পিশাচ 

মণ্ডলী সেই বনের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত, তাহাদিগকে আয়ভাধীন 

না! করিয়। কাহারও এই জঙ্গলে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। 
বনের সন্মুখেই এক স্বিসৃত আোতস্বতী, তাহ! উত্তীর্ণ হুইয়! 
যাইতে হইবে। নৌক। বা অন্ত কোন জলযানাদিরও তথায় 
ব্যবস্থা নাই ; তটিনী কল কলনাদে অহোরাত্র ছুটিতেছে। তথায় 

জন-মাঁনবের সমাগম নাই, অকন্মাৎ সে স্থান দেখিলেই প্রাণের আশা 

ভরস! মকলই ঘুচিয় যার । এই জন্তই সৎসাহসীর আবশ্যক । 
সন্যাসীর মুখে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপুভ্রক রাজা 

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু এরূপ ছুঃসাহপসিক কাধ্যে 

সহস! যে কেহ স্বীকৃত হইবে না, ইহাও তিনি স্থির বুঝিলেন । 

বাহ প্রকৃতিতে কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ না হইলেও, নৃপতির 

ক্ষোভানল ্িগুণ বেগে প্রহ্থলিত হইয়া উঠিল। তিনি যথাযথ 

আদর অভার্থন। করিয়া সন্নযাসীকে বিদায় দিয়া কি উপায়ে এই 

এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, নিক্নে বসিয়া মনোমধ্যে তাহারই 

উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
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অন্ান্ত দিন রাজসভায় যেরূপ লোকের সমাগম হইয়া থাকে, 

আজও সেইরূপ জনতা! হইয়াছে । অমাত্য ও পারিষদবর্গ লইয়া! 

ভূপতি রাঁজকার্ধ্ে নিযুক্ত রহিয়াছেন। রাঁজ আদেশে ছুষ্ঠের দমন ও 
শিষ্টের পালন হইতেছে । কিন্তু অন্ত দিনাপেক্ষা অগ্য নৃপতির বদন- 

মণ্ডল অধিকতর বিষগ্ন, তিনি কাহারও নিকট মনোভাব ব্যক্ত ন! 

করিলেও সভাস্থ অনেকেই তাহার চিত্তবিকার লক্ষ্য করিয়াছিল । 

বথানিয়মে সকল কাধ্য সম্পাদিত হইলে সভাভঙ্গের পর, নৃপতি 

কয়েকজন বিশ্বস্ত অমাতাকে ক্ষণকাঁল অপেক্ষ! করিবার অনুরোধ 

করিলেন । রাজ-আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়! যে যাহার নির্দি্ আসনে 

অবস্থিতি করিল । 

বিশ্বস্ত অন্ুচরবর্গকে নির্জনে পাইয়া ভূপতি গত দিবস সন্গ্যা- 
পীর নিকট যে ফকীরের কথ। গুনিয়াছিলেন, আদ্যোপাস্ত তাহ! 

বর্ন করিলেন। রাজার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহার অমাত্যবর্গের 

মধ্যে কেহ না কেহ এই কার্য ব্রতী হইবে, স্বেচ্ছায় আতর লইয়া 

আসিবে। তিনি আত্রের কথ! উত্থাপন করিবামান্র অনেকেই 

যাইবার জন্য আগ্রহ দেখাইল, কিন্তু এই কার্ধ্ে নানাবিধ বিদ্ধ 
বিপত্তি আছে, অধিকন্ত প্রাণ সংশয় হইতে পারে, এই সকল 
বিষয় যতই মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিল, ততই সকলে 

পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল । নৃপতি বুঝিলেন, তীহার জন্য প্রাণ 

বিসজ্জনে এই কার্য সম্পাদনে কাহারও ইচ্ছা নাই। স্বার্থের দাঁস 

হইয়া অন্যকে যে এই কাধ্যে ব্রতী করিবেন, ধর্মপরায়ণ নৃপতি 

সে প্রকৃতির লোক নহেন। যখন দেখিলেন যে, এই হুঃসাঁহসিক 

কাব্যে প্রবৃত্ত হইতে কেহ অগ্রসর হইতেছে না, তখন তিনি দ্বিরুক্তি 
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বাতিরেকে তদ্দিষয়ে নিরস্ত হইলেন। সভাস্থিত সকলকে নিবৃত্ত 
হইতে দেখিয়া বাজমন্ত্রী মসন্্রমে ভৃপতিকে অভিবাদন পূর্বক 

নিবেদন করিলেন যে, তিনি দুর্বিপাক সবে. এই কার্যে প্রবুত্ত 

হুইবেন। মন্ত্রীর প্রতি রাজার চিরবিশ্বাস, তিনি যখন স্বেচ্ছায় এই 

কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, অবশ্যই তাহার মনোরথ পুর্ণ 
হইবে । নুপতি মন্ত্রীর কথা যতই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 

ততই তাহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতে লাগিল । 

রাজমন্ত্রীর একমাত্র ধর্মের প্রতি প্রগাঢ বিশ্বাস। তিনি বহু" 

কালাবধি রাজসংসারে প্রতিপালিত হইয়।৷ আমিতেছেন, প্রভুর 

যাহাতে নন্তষ্টি হয়, কর্তবাপরায়ণ অমাত্যের তাহাই. একমাত্র 
লক্ষ, তিনি আত্মীয় স্বজন, সহধর্মিণী সকলের মায়া মমতায় বিসঙ্জন 

দিয়া নুপমণির অভিপ্রায় মত কার্য সম্পাদনে কৃতসংকল্প হইলেন, 

তদ্দণ্ডেই তীহাব্র বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল । ভীহাকে 

বহুদূব পধ্যটন করিতে হইবে, পথে ঘাটে নানাবিধ বিপদ আপ- 
দের সম্ভাবনা আছে, সশক্ঝ অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্য, শিবির, 

তগ্চাম ইত্যাদি যে সকল সার্ম সরঞ্জমে অকম্মাৎ কোন 

বিপদের সম্তাবনা হইতে পারে না, স্বয়ং নৃপতি সেই সমস্তের 

ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । 

মন্ত্রীর বিদেশ গমনের উদ্যোগ দেখিয়! সকলেই তখন আস্ফা- 

লনপুর্বাক বলিতে লাগিল যে, রাজাঁদেশ পাইলে তাহারা প্রতো- 
কেই যাইতে সম্মত হইত। কিন্তু ভূপতি ইতিপৃর্বেই তাহাদের 
সকলেরই পরিচদ্ধ পাঁইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার! যাইবার জন; 

আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, তিনি কাহারও কথায় আদৌ কর্ণপাত 

করিলেন না! শে 
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৩) 
নির্দিই দিনে লোকজন সমভিব্যাহারে রাজমন্ত্রী ফকীবেৰ 

উদ্দেশে দেশ হইতে বহির্গত হইলেন। ন্বয়ং নৃপতি অল্পচরের 
মত তাহার পশ্চাতে বহুদূর চলিলেন। দেখিতে দেখিতে রাঁজ- 

ধানীর প্রায় প্রান্ত সীমায় আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইলেন । 

মন্ত্রী মহাঁশর ভূপতিকে যথা'ধথ অভিবাদন করিয়া বিদায় 'গ্রভণ 

পূর্বক নগর সীমা অতিক্রম করিয়া চলিলেন । রাজাও শ্রঃনলে 

অমাত্যপ্রধানকে বিদা্ দিয়া অন্কচরবর্গসহ ব্রাজধানীতে কফিরিষ? 

আমিলেন। 

উদ্যোগী পুরুষ ধপন বে কার্যোর অনুষ্ঠানে সংযত হয়, আঠার 

'নিদ্রার ভাহার দৃষ্টি থাকে নাঃ এক মনে এক প্রাণে বাভাত 

'অভিনধিত কাধ্য নিব্বি্রে জুসম্পন্ন হইতে পারে, তদ্িষয়েই তিদগত 

চিন্তে নিযুক্ত থাঁকেন। রাভমন্ত্রী একমাত্র ধর্খের প্রতি নিব 

করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, বাজাদেশ পূর্ণ কিছ 
পারিলে তাহার ধন্দ রক্ষা ভইবে, তিনি মনে মনে ঈশ্বর চিহাষ 

নিধুক্ত থাকিয়া! কর্তব্য পালনে অএ্াসর হইয়াছেন । লোকালসে 

আহার বিহারে কঞ্টের কতক লাঘব হইবে, নুমণি লোকজন 

অশন বসনের বেষ্ট বাবস্থা করিয়া দিয়াছেন, উাহ্াকে দেশ প্রা, 

টনে এ সকল কষ্ট কিছুই ভোগ করিতে হইবে না, কিন্ত লোকাল 

অতিক্রম করিয়া খন তিনি তরঞময়ী ভটিনীর সন্মরীন হইবেন, 
শুখন তাহার এ সকল সাজ সরঞ্জম কিছুই প্রয়োজনে আসিনে না, 

একাকী তাহাকে সেই বিপদ-সঙ্কুল সলিল রাশিচ্ডে কাপ 

দিতে হইবে, মৌভাগাক্রমে নদী পার হইস্] বাইলেও উহার 

নিস্তার নাই, মে ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জনা তিনি 

বা৯,হইতে বাহির হইয়াছেন, এক স্ুবিস্ুত কাঁননভুষি ভেদ 
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করিয়া তবে তাঁহার দর্শনলাভ হইবে । সাধারণতঃ বন্তপ্রদেশে সিংহ 

ব্যাপ্ত ভল্ল,ক প্রতি হিংস্রক অন্তর বাস, দৈবক্রমে তিনি যদিও 

এই নকল শ্বাপদের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, 

তাহাতেও তিনি এককালে বিপদমুক্ত হইতেছেন না, যেহেতু তিনি 

পূর্বেই অবগত হইয়াছেন যে, এই বিশাল কাননভূমি ভীষণ দৈত্য 

দানব পিশীচমণ্লি পরিবেষ্টিত, তাহার! অহোরাত্র বিকট চীতৎকারে 

ভুবন গগন প্রতিধ্বনিত করিগ্না থাকে | মন্ত্রীর সহায় সম্পত্তি 

একমান্র ভগবান, তিনি সেই পবিত্র না মরণে জীবনে একমান্ত 

সার ভাবিয়া! এই অসম সাহসিক কার্ধো হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । 

প্থশ্রমে বিরাম নাই, দিনের পর দিন যাইতেছে, সমভিব্যাহারী 
লোকজনসহ রাজমন্ত্রী উদ্দেশ্ত সাধনে অগ্রসর হইতেছেন, 

ক্ষুতংপিপাসায় একান্ত ক্লান্ত হইয়। পড়িলে, দেহের অবসন্নতা বোধ 

করিলে, এক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া! আহারাদি হয়, 

কিন্তু সম্যক্ শ্রান্তিলাভের অবকাশ নাই, গ্রামের পর গ্রাম 

ছাড়িয়া দেশ হইতে দেশাস্তরে চলিয়া বাইতেছেন, পথিমধ্যে কত 
শত শস্যক্ষেত্র, প্রান্তর, উপতাকা, পাহাড়, নদ নদী, বন উপবন 

উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছেন, তাহার সংখ্য। নাই । এরূপ বিদেশ ভ্রমণে 

স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্যো দর্শকের হৃদ আকৃষ্ট 

হইতে পারে, কিন্ত রাজমন্ত্রী এরূপ ভাবে পথ পর্যটন করিতেছেন 
যে, স্বভাবের শোভায় তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইতেছে না, তিনি 

সে সকলের প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতেছেন না, সমুদয়ের 

প্রতি উপেক্ষা করিয়। আপন মনেই চলিকাছেন। 
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পথপধ্যটনে একান্ত ক্রাস্ত ও অবসর হুইয়। রাঅমন্ত্রী রাত্রি 

কালে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি স্বপ্র দেখিলেন যেন 

ছুই ব্যক্তি তাহার পার্থদেশে বসিয় তাহার ভ্রমণ-সন্বন্ধে কথাবা। 

কহিতেছে। একজন বলিতেছে, “ভাঁই ! অপুত্রক রাজ! পুত্র 

কামনায় বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে দেশাস্তরে আম্রের সন্ধানে পাঠাইয়াছেন, 

ইহাতে তাহারও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না, অথচ মন্ত্রীকেও 

আর দেশে ফিরিতে হইবে না।”৮ তাহার কথায় অপর ব্যক্তি 

উত্তর করিল, "তোমার এ ধারণ! সম্পূর্ণ মিথ্যা, বাজার মনোরথ 

পূর্ণ হইবে, ওদিকে সম্মানে রাজমন্ত্রীও গৃহে প্রতাাগমন 
করিবেন |” 

“তুমি ইহা কিরূপে জানিলে? রাজার প্রীতির জন্ মন্ত্রী 
মেরূপ ছঃসাহমিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিষাছেন, ইহ হইতে তিলি 

যে পরিত্রাণ পাইবেন, আমার এন্রপ আশাই হয় না 1” 

“যে যেমন, সে জগৎ সেই ভাবেই দেখিয়া থাকে, এ কাধ্য 

তোমার আমার পক্ষে অপাধ্য বলিয়া যে অন্ত দ্বারা সম্পন্ন হইবে 

না, তোমার মনে মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও সংস্কার একাস্ত 
অবিবেচনার কাধ্য 1” 

“জানি না-তুমি কোন সাহসে ওরপ প্রত্যুত্তর করিতেছ ! 
মন্ুষোর যাহ! সাধ্য নহে, তাহা কি কখন মনুষ্য করিতে পারে ?” 

“কোন একটী কাধ্য দূর হইতে দেখিয়া! আমবা যত 
ভীত হই, প্ররুতপক্ষে সেই কাধ্যে সংযত হইলে উত্তরোত্তর যত 

তাহা শেষ হইতে থাকে, ততই আমাদের আশঙ্কা! ঘুচিয়া সাহসের 

বৃদ্ধি হয়। আর এক কথা, যে ব্যক্তি একমাত্র ধর্দেক্স প্রতি 
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নিভর করিয়া পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য 

কখনও নিক্ষল হইবার নহে। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। 
রাজ দরবারে অন্রল বলশাঁলী কত লোকের সমাগম সত্বেও 

রাজমন্ত্রী একাকী এই কার্যের ভার লইয়াছেন, অবশ্যই ইহাতে 

তাহার ধন্মের পবিচয় দিয়াছেন |” 

“আম্সপ্রাণ বিসজ্জনে ধর্শ রক্ষা, এও এক বিচিত্র 

ব্যাপার ! যদি রাজমন্ত্রী পুন্রাক্স গুহে ফিরিয়া আসেন, অবশ। 

তাহার যশঃ গোরব লুচি হইবে, নতুবা জননমাজে তাহার ত'পবাঁদ 

বটিবে ।” 

“ভাই! পুন্বেই ব্ল্য়াছি রাজমন্ত্রীর ধঙ্খের প্রতি আসা 

সাছে, তিনি ধশ্মবলে বলী হইয়। এই কার্যে প্রবুভ্ত হইর। 
ছেন 1 জগতত পন, মান, যৌবন সকলই ক্ষণস্তায়ী, কিন্তু ধন্দের 

ক্ষ নাই, উত্তল্োভ্ৰ ধর্মের বৃদ্ধিই হইত্তে থাকে । যখন তিনি 

প্মপথ অবলধন করিনাছেন, আনার দুঢ় বিশ্বাস তিনি নির্বিবাদে 

কষা সুমম্পর করির। বাজছ্বারে খ্যাতি প্রতিপত্তিতে অধিকতর 

গৌরব বৃদ্ধি করিবেন ।” 

'ঘিতক্ষণ না রান্গমন্ত্রী ক্কতকাধ্য হইয়া দেশে ফিরিয়! 

আ(িতেছেন, ততক্ষণ পধ্স্ত এ বিষয়ে কোন কথাই বল! যাঁইতে 
পারে না?” 

পশ্থর জানিও ধন্মপরায়ণ রাঁজমন্ত্রীর এই কাধ্য সম্পাদনে 
কোন কষ্টই হইবে না, বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি একমাত্র ধর্মের 
দোহাই দিয়া অনায়াসে তাহাতে মুক্তি পাইবেন 1৮ 

তাহাদ্দের উভয়ের এইরূপ কথাবার্তার পরক্ষণেই রাজমন্ত্রীর 
নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি স্বপ্রযোৌগে ছুইজনের পরম্পর যে সকল 
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কথাবার্তা হইতেছিল, একাগ্র চিত্তে তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে- 

ছিলেন, এক্ষণে তিনি শেযোক্তের কথায় মনে মনে কথিত আশ্বস্ত 

ভষ্টলেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বাতীত তাহার অন্ত সহায় কিছুই নাই, 

তিনি ধশ্মের প্রতি একমাত্র দৃষ্টি রাখিয়াই গৃহ হইতে বহির্গত 

হইয়াছেন, এখন সেই ধন্মের উপর নির্ভর করিয়াই পুনরায 

অগ্রসর হইলেন। অনুচরবর্শ সকলেই বিশ্রাম করিতেছিল, 

তাহাকে গমনের জন্ত তৎপর দেখিয়া! তাহারাঁও প্রন্তত হইতে 

লাগিল । 
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এতদিন স্থলপথে ভ্রমণেই রাজমন্ত্রীর কাটিতেছিল, মধো মধো 

ভুই একটা ক্ষুত্র তটিনী অতিক্রম করিতে তাহাকে বিশেষ কট 

নুভব করিতে হয় নাই । যাহাদের লইয়া তিনি দেশ ভ্রমণে 
বাভির হ্ইয়াছেন, সকলেউ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, 

কোথাও পদরজে, কোথাও শিবিকারোহণে, কখন বা অশ্বপৃষ্টে 

না হয় নোকারোহণে সুথন্বচ্ছন্দে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন । 

কিন্তু কাননের সন্খুগভাগে সুবিস্থত শআ্রোতস্বতী পার হইত্ডে 

হইবে, এ কথা প্রতিক্ষণেই উহার স্মতিপথে জাগ্রত ছিল; তথা 

যতক্ষণ ন1 সেই ভীষণ স্তানে আসিয়। উপস্থিত হইতেছেন, প্রক্কাত 

কষ্ট অনুভব করিতেছেন, ততক্ষণ পধ্যস্ত ভাবী বিপদের কথা 

হদয়ক্ষেত্রে আন্দোলন করিয়া বিচলিত হন নাই । তাহাতে 

বাঁজমন্ত্রী মলে মনে স্তিবর করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বতই ফেন 

বিদ্ব বিপন্ভিতে তিনি নিমগ্ন ভউন না, একমাত ঈশ্বরের প্রতি 

সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইবেন, তাহাতে তাহার অধৃষ্ঠে 

গে 
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যাহ! ঘটিবার ঘটিবে, তিনি উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ পরাঝুথ 
হইবেন না। 

সঙ্ক্র করিয়া কোন কার্যে ব্রতী হইলে, তাহ সময়ে পুরণ 
হইয়া থাকে । রাজমন্ত্রী কার্ধ সাধনে বন্ধপ্রতিজ্ঞ হইয়! চলিয়া- 
ছেন, কয়েক দিবস ক্রমাগত অগ্রসর হুইম়াছেন, আহার বিহারের 

ব্যবস্থা সত্বেও শরীরের প্রতি যথানিয়মে দৃষ্টি রাখেন নাই, দিবাঁ- 

রাত্র চলিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তিনি সেই সুবিশাল তরঙ্গ. 

ময়ী আোতম্বতীর তটদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীর 

কুল কিনার৷ যেন কিছুই নাই, এক দিক হইতে অন্ত দিকে নজর 
চলে না, বিস্তৃত জলরাশি ভিন্ন আর কোথাও কিছু দৃষ্ট 
হয় না। রাজমন্ত্রী তটিনীর সন্িকট হইয়াই মনে মনে বুঝিতে 
পারিলেন যে, এই নদী পার হইয়া স্থবিস্তৃত জঙ্গলে পড়িতে হইবে, 
কিন্ত তটিনীর গম্ভীর কল কল নাদে তাহার অস্তরাস্তা শুকাইয়া 

গেল, তিনি স্থির জানিলেন যে, এতদিন এত পরিশ্রম করিয়। 

যে এতদূরে অগ্রসর হইয়াছেন, এই নদী পার হইতে না পারিলে, 
সকলই তাহার বার্থ হইবে। তাহাতে এখানে জনমানবের 

সংঅব নাই, ষে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিয়! পর পারে যাইবার 
পরামর্শ করিবেন, একথাঁনিও তরণী নাই যে, তাহার সাহায্যে 

পার হইয়া যাইবেন। 

রাজমন্ত্রী নদীর তউদেশে বসিয়া একমনে পারে যাইবার 
উপায় চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার আশা পুর্ণ 

হইতেছে না। তিনি জানিয়াছেন যে এই স্থানেই বিপদের 

সত্রপাত হুইল, সঙ্গে যে লোকজন ল্িনিসপত্র আসিয়াছে, 

সকলই এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, যদি ভাগ্য- 
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ক্রমে পর পারে যাইতে পারেন এবং জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়! 

আম্মবৃক্ষ তলবাী ফকীরের সন্ধান পান, তাহ! হইলে পুনরায় 

তাহাদের সহিত মিপিত হুইবার সম্ভাবনা, নতুবা এ জীবনের 
আশ! ভরস! সকলই ঘুচিয়া গেল, সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ 
তাহার রহিত হইল, প্রিয় পরিজনবর্গকে যে ত্যাগ করিয়া আসিয়া 

ছেন, আর তাহাদের সহিত তাহার দেখ। হইবে না, যে অন্চর- 

বর্গনহ তিনি এতদিন একত্রে থাকিলেন, বিদেশে তাহাদিগকে 

রাখিয়া! যাইবেন, হয় ত আর তাহাদের সহিতও মিলিত হইতে 

হইৰে না। তিনি এইবূপ এঁহিক চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, 
তথাচ তাহার পারলৌকিক বিষয়ে মতিস্থির রহিয়াছে, ভিনি 

একমনে এক প্রাণে উপস্থিত বিপদের সন্ুথীন হইয়া! অনাথনাথ 
জগতপতিকে স্মরণ করিলেন । 

একমাত্র বিপদভগ্রনের কৃপা ব্যতিরেকে এ দায়ে যে পরিত্রাণ 

নাই, অমাতাপ্রবর স্থির বুঝিয়াই নিজ্জনে সেই পতিতপাবনের 

আরাধন। করিতে লাগিলেন। ভক্তের কথা ভগবানের প্রাণে 

বাজে, মর্ত্যবাসী রাজমন্ত্রী কাতর প্রাণে ম্বর্গীয় দেবাদিদেবের 

বন্দনা! করিবামাত্র, অকম্মাৎ দিব্যালোকে তটিনী তট আলো- 

কিত হইল, সে দৃশ্য অন্যের দৃশ্যপথে পতিত ন৷ হইলেও ধর্মুপরায়ণ 
রাঁজমন্ত্রীর চিন্তাকর্ষণ করিল । মন্ত্রীবর এতক্ষণ উদ্ধিগ্রচিস্তে কাল- 

যাঁপন করিতেছিলেন, এরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্যে ঠাহার হৃদয় স্তম্ভিত 

হইল, ভয়ের পরিবর্তে তাহার হৃদয় বিশ্ময় ও আনন্দে ভরিয়া গেল, 

তিনি বুঝিলেন যে, ইষ্টদেবতার তাহার প্রতি কৃপা হইয়াছে। 
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সুদুরবর্তী অন্থুচরবর্গকে তথায় অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া 
রাজমন্ত্রী অধিকতর নিজ্জনে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । তথার 

তাহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইলে না, সঙ্গে সঙ্গে দেবদূত 

আসিয়। দেখা দিলেন। দিব্যমুদ্তি দেবদৃভের দর্শন পাইয়া বাজ- 

মন্ত্রী সাষ্টাঙ্গে তাহাকে প্রণাম করিস। আদেশ প্রত্তীক্ষায় রহিলেন। 

দেবদূত রাভমন্ত্রীর সাভাব্যর্থেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, 

এক্ষণে তাহার শিষ্টতায় পরিতুষ্ট হইরা খলিলেন, “বৎস ! ভয় নাই, 
আমি তোমার মনোরথ পুর্ণ করিথার জন্তই এখানে উপস্থিত 

হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি কাধা করিতে হইবে £৮ 

দেবদুতের কথায় রামন্ত্রী আশ্বন্ত হইয়া সোৎফুল্প বচনে 
প্রত্যুত্তর করিলেন, “পিঠ ! আমি অপুত্রক বাজান মন্ত্রী, ভিনি 

শুনিয়াছেন যে, এই বিশাল নদীর অপর পারস্থ কাননে এক আম্র- 

বুক্ষতলে জনৈক ক্কার আছেন, ঠাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 

নৃুপতির ব্যয় জানাইলে, ভিনি একটী আম্র ফল দিবেন, সেই ফল 

ক্ষণে আমাদের রাণীমাত! পুশ্রবন্ত প্রসব করিবেন, আমি প্রসু- 

পরাদ্ণ ভূত্যমাত্র, বৃপতির মনোসাধপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই এই 
বিদেশ যাত্রা করিসধছি। জানি শ' কোথায় কত দিন এই 

উদ্দেশে সিদ্ধ হইবে? উপস্থিত এই প্রশস্থ নদী দেখিয়াই আদার 

সকল আশা ভরস! ঘুচিয়া গিয়াছে । এক্ষণে কিরূপে এই না 

পার হইতে পারি, আপনাকে অনুগ্রহপুর্বক তাহার উপায় 

করিহা। দিতে হইবে, আমার অন্ত প্রার্থনা বা কামনা আর কিনুই 

নাই ।” 

মন্ত্রীর কথায় দেবদূত উত্তর করিল, “বৎস! তুমি সাতিশস্্ 
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ছঃসাঁধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াঁছ, এই বিশাল নদী পার হুইলেই 
যে, তুমি নিরাপদে সেই ফকীরের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে, 
এরূপ আশ! মনোমধ্যে স্থান দিও না। স্থির জানিও, বিপদ্ সমূহের 

স্ত্রপাত মাত্র হইয়াছে; যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, ক্রমে 
ক্রমে অধিকতর বিপজ্জালে জড়িত হইবে; সে সমস্ত বিপদ হইতে 
পরিত্রাণ লাভ--বহু ভাগ্যের কথা ।* 

দেবদুতের বাক্য শেষ হইতে না হইতে রাজমন্ত্রী কাতর নস 
বচনে উত্তর করিল, “মহাত্মন্! আমি একমাত্র ধর্মের প্রতি লক্ষা 

রাখিয়! এই হুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ; ভবিষ্যতেঃ 

ভাল মন্দের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করি নাই! আমার অনৃষ্টে 

যাহা থাকে, অবশ্য তাহার ফলাফল আমাকে ভোগ করিতে 

হইবে; কিন্ত প্রভুর কার্ষে যখন জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তখন 

ষদি ইহাতে আমার মৃত্যুও হয়, তাহাতে আমি কিছুমাত্র বিচলিত 
নহি । স্থির জানিবেন, কর্তবা সাধনে জীবন দিম্মাছি।* 

রাঁজমন্ত্রীর কণা গুনিয়া দেবদূতের প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল। 
তিনি উত্তর করিলেন, “বৎস! যদি তোমার ধঙ্ের প্রতি একাস্ত 

আস্থা থাকে, দচ ভক্তি থাকে, অনশ্ত এ কার্য তোমার দ্বা্া 

সম্পাদিত হইবে, কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না; কিন্ত পরি- 

শামের কথা তোমাকে এক্ষণে বাক করিবার আমার অধিকার 

নাই। তুমি নদী পাব হইবার ক্ন্ত আমার শরণাঁপন হইয়াছ, 
ভাল, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় পরপারে পৌছাইয়। দিব । 

তোমায় আমি এই দুইটা জিনিস দিতেছি, বিশেষ সাবধান হইয়। 

ইহাদের ব্যবহার করিবে ; যখন যেটীর প্রয়োজন হইবে, তখন 

সেইটা প্রয়োগ করিবে, ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইলে, স্থির 
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জানিও, তোমার মৃহ্া সন্নিকট ভুইয়া আলিয়াছে।” এই ক্ষণ! 
বলিয়া দেবদূত রাদমন্ত্রীর হস্তে ছুইটী পৃটুলি দিয়! তাহার যখাবখ 
বাবহারের কথা বলিম্ব। দিলেন । 

দেবদুতের এরূপ আশ্বাসজনক বাক্যে রাজমন্ত্রীর নয়নধুগল 

হইতে দরদরধারে আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি 
ভক্তিসহকারে তাহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং সেই দিবাপুরুষ 
তাহাকে যাহা যাহ! করিতে বলিঙ্বাছেন, ঠিক সেইরূপ কাধ্য 

করিতে প্রতিশ্্ত হইয়। তৎপ্রদত্ত ছুইটী পুটুলি ভক্তিসহকারে 
গ্রহণ করিয়। তাহারই আদেশমত পশ্চাদগামী হইলেন । 

বাজমন্ত্রীর অনুচরব্র্ণ যে বথান় ছিল, সে তথায় অপেক্ষা 

করিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে তিনি দেবদৃওসহ অদৃশ্য হই! 
গেলেন » এ সংবাদ অনুচরগণ কিছুমাত্র জানিতে পাঁরিল না! 

তাহার! সকলেই মনে মনে স্থির সিদ্ধাস্ত করিল যে, রাজমন্ত্রী কোন 

দৈবক্রিয়াবলে নদী পার হইবার জঙ্ অন্তরালে অপেক্ষা করিতে- 

ছেন, কোন প্রকার সুবিধ। হইলেই অবশ্থ তাহারা সবিশেষ 

জানিতে পাব্িবে । 

দেবদুতের সহায়তায় জাজমন্্রী হুর্্ময় নদী অবলীলাক্রমে পার 

হট আনলেন, তটিনীর কল কল শব্দ, উন্দিমালার ভীষণ তরঙ্গ 
প্রভৃতির কষ্ট স্টাহাকে কিছুই ভোগ করিতে হইল না; তিনি 
নিরাপদে অবলীলাক্রমে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াই দেবদুতের সঙ্গত 
হইলেন। তখন ব্যাকুলচিত্তে চতুদ্ছিকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে 
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লাগিলেন, কিন্ত কোন দিকেই আর দিব্যমৃর্তির দর্শনলাঁত হইল ন1। 

ব্াজমন্ত্রী তখন স্থির বুঝিলেন যে, দিবাপুরুষ সাহাকে পরপারে 

আনিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাকে প্রতাত্পরনমতির 

উপর নির্ভর করিয়া সকল কাধ্য করিতে হইবে । দেবদূত তাহাকে 
বারম্বার ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, এক্ণে তিনি সেই ভর়- 
স্কুল স্থানে আসিয়াছেন। নদী পার হইয়াই সম্মুখে স্থুবিস্তৃত 

পাদপ শ্রেণী, তরুলতাদির এরূপ ঘন সন্লিবেশ যে, এক স্থান হইতে 

অন্ত স্থানে অগ্রসর হইবারও সুযোগ ঘটে না। রাজমন্্রী একমাত্র 
ঈশ্বরের প্রতি চিদ্ত সমর্পণ করিয়া চলিয়াছেন। অন্থচরবর্গকে 

ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে ক্ষুধার আহার ও পানীয় জল 

সকলই তাহাকে স্বয়ং সংগ্রহ করিতে হইতেছে । 

রাঁজমন্ত্রী সেই বিশাল অরণ্যে একাকী অগ্রসর হইতেছেন, 

আর ভাবী ছুর্বিপাকের কথা সময়ে সময়ে চিস্তা করিতেছেন, 

কিন্ত এক্ধপ অবস্থাতেও তাহার ঈশ্বরের প্রতি চিত্তসম্পণ সম- 

ভাবেই বৃহিয়াছে। এক্ষণে তাহার আহার নিদ্রা একরূপ রহিত 

হইয়াছে; ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত ক্লান্ত হইরা পড়িলে পথি পার্থ 

বৃক্ষের ছুই একটী ফলে ও জলাশয়ের জলে তিনি তৃপ্তিলাভ করি” 
তেছেন। এইবপ ছুঃখ কষ্টে কয়েক দিবস অভিবাহিত হইলে, 

অকম্মাৎ হিংস্র শ্বাপদগণের বিকট চীৎকার তাহার কর্ণগোচর 

হইল । তখন তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোথাও কিছুই 

দেখিতে পাইলেন না, অথচ যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, 

উত্তরোত্তর সেই শব্দ অধিক পরিমাণে তাহার কর্ণগোঁচর হইতে 

লাগিল । একমাত্র ভ্রগদীশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত সম্মুখীন বিপদ 

হইতে নুক্তি লাভের কোন সম্তাবন! নাই জানিয়া, তিনি কথঞ্চিৎ 
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আশ্বস্ত হইলেন । অন্ুচরবর্গ তাহার সঙ্গে কেহই নাই যে, কাহারও 
মছিত পরামর্শ করিয়া পরিত্রাণের চেষ্ট৷ পাইবেন ! 

সহ দৈতা দল দ্বারা সেই বন রক্ষিত হইয়া থাকে, 
এ সংবাদ তিনি পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন ; তিনি একাকী 

অসহায় অবস্থায় বন মধ্যে বিচরণ করিতেছেন; কোন্ পথ 
দিয়। যাইলে তাহার পক্ষে কণ্টের লাঘব হইতে পারে, নে 

সুযোগ সন্ধানও তাহার জানা নাই। উদ্দেশ্য সাধন, কি 

শরীর পাতন এইমাত্র সংকল্প করিয়া তিনি বিদেশ যাত্র! 

করিয়াছেন, একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি তখনও 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন. উপস্থিত বিশ্ব বিপাকেও কিছুমাত্র ভীত 

হইলেন না ? কিন্তু তাহাকে এ ভাবে আর অধ্ধিক দূর যাইতে হইল 
না। পরক্ষণেই সিংহ ব্যাগ্র ভলুক প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তর নখর সংযুক্ত 

স্থবৃহৎ চরণ চিহ্ন তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি কোন্ 
জন্তই দেখিতে পাইতেছেন না, অথচ এরূপ ভীষণ দৃশ্যে কথধি", 

, স্তস্তিত হইলেন ১ বুঝিলেন যে, এ যাত্রার রক্ষা পাইবার আর 
অন্ঠ উপায় নাই, এখানেই ত্াহাব জীবন লীলার অবসান হইবে; 
তথীচ তিনি একমীত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া প্রহ্থাৎ্পন্ন মতি 

প্রভাবে তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়! হস্তস্িত একটা পু'টুলি 

সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সে ভীষণ দৃশ্তের পরি- 
বর্তন হইল, আঁর সে বিকট চরণ চিহ্ন তীহার সম্মুখে রহিল না, 
এককালে দাবানল চতুর্দিকে প্রজ্ছলিত হইয়া উঠিল, হুতাশনের 

দারুণ উত্তাপে বৃক্ষ লতাদি ক্ষণমধ্যে বিবর্ণ হইয়া গেল । দৈব 

প্রভাবে এই কার্য সম্পাদিত হইল জানিয়া রাজমন্ত্রী মনে মনে কথ- 

ধিৎ আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু অধি দেবের ভীষণ ব্যাপকৃতায় তিনি 
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পুনরায় ভীত হইয়া পড়িলেন। ম্ম-উচ্চ পাঁদপশ্রেণী জলদগ্সি 
ং₹যোগে নিমেষ মধ্যে ভম্মরাশিতে পরিণত হইতে লাগিল, অনল 

দেবের প্রবল প্রকোপে সমগ্র বনমণ্ডলী প্রজ্থলিত হ্ইয়! উঠিল। 

এক বিপদ হুইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে অন্ত বিপদের 
সম্মুখীন হইয়! রাজমন্ত্রী অধিকতর ভীত হুইলেন, কাহার নিমিত্তই 
পাদপশ্রেণী দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে ভাবিয়া, তিনি মনে মনে ব্যঘিত 

হইলেন, কিন্ত এ মানসিক কষ্ট তাহাকে আর অধিকক্ষণ ভোগ 

করিতে হুইল না; তিমি পরক্ষণে অন্ত পুটুলিটা অগ্নির উদ্দেশে 
নিক্ষেপ করিলেন । এত যে অনল রাশির প্রবল উত্তাপে বনস্কলী বিকৃত 

ভাবাপন্ন হইতেছিল, তত্ক্ষণাৎ সে সমস্ত পাবক শিখা নির্বাপিত 

₹ইয়া গেল, বৃক্ষ লতাদি হরিদর্ণে স্থশোভিত হুইয়া নয়নরঞ্জন 

হইয়া উঠিল । বাজমন্ত্রী এক্ষণে প্রকুল নয়নে সোতৎ্সাহে ফকীরের 

উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন, তিনি দেখিলেন-_বাঁধ! বিন্ন আর কিছুই 
নাই, আশঙ্কার বিনিময়ে তাহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল । 

কতকদুর অগ্রসর হইয়াই তিনি আম বুক্ষের সন্ধান পাঁইলেন। 

প্রাণের মায়া মমত। ত্যাগ করিয়া আতম্ত্ায় স্বজনের নে যত্তে 

বিস্জ্জন দিয়া তিনি যে ব্রত সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, 
ভগবান হয় ত তাহার মনোরথ পুণণ করিলেন; আর কয়েক পদ- 

মাত্র অগ্রসর হইলেই তিনি সেই মহাস্ম। সাধুপুরুষের নিকট উপ- 

স্থিত হইতে পারিবেন । এই সকল চিন্তা মনোনধ্যে রাজমন্ত্রী বতই 
আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই ক্টাহার হৃদয়-ক্ষেত্রজাত 

আশালতা ফলবতী হুইতে লাগিল। তিনি সোত্সাকে সত্বর 

পদবিক্ষেপে ফকীরের সাক্ষাৎ মানসে চলিতে লাগিলেন । 

এ দিকে আত্র বৃক্ষতলে জটান্ুট খিড়মিত মনাত্মা সাধু পুরুষ 
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এক মনে ধানে সংযত রহিয়াছেন, তাহার দৃষ্টি একমাত্র তৃপৃষ্টে 
যত রহিয়াছে, তিনি একমনে স্থাণুর স্তায় অটৈতন্তভাঁবে বোঁগে 

মগ্ন রহিয়াছেন। অকম্মাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কেবল- 

মাত্র পৰ্ক কেশরাঁশি দর্শকের নয়নপথে' পতিত হয় । তাহার 

সংজ্ঞ। নাই, এক মনে এক প্রাণে আপনার ভাবেই মাতোয়ারা 

সম্মুখে একটা কমগ্ুলু ও একখানি কুঠার রহিয়াছে, লোকজন 
তাহার নিকটে কেহই নাই, সহসা তাহাকে এরূপ ভাঁবে মগ্প 

দেখিলে অচেতম বলিয়াই উপলব্ধি হয় । 

দেখিতে দেখিতে রাজমন্ত্রী সাধু পুরুষের সন্মুখবন্তী হইলেন, 
তিনি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, অকন্দমাৎ কোন কথা কহিলে 

যোগীবরের যোগ ভঙ্গ হইতে পাবে, এই ভাবিয়া রাঁজমন্ত্রী একপদে 

দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার আদেশ প্রতীক্ষা সৃহিলেন । মুহুর্তের পত্র 

সুহ্র্ত আসিয়া সময় অতিবাহিত হইত লাগিল, বযোগীপুরুষ ধেভাবে 

বসিয়া রহিয়াছেন, তাহা'র কিছুমাত্র বৈলক্ষণা ইল না, ক্রমে প্রহরের 

পর প্রহর আসির। সারাদিন কাটিয়া গেল, তখনও সাধু পুরুষের 

েতন্তোদয় হুইল না) রাঁজমন্ত্রী এই সুদীর্ঘকাল তীহার দর্শন 
লাভে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে যোগীবরের 

ধ্যান ভঙ্গ হইল । তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়াই সম্মুখভাগে রাজ- 

মন্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া গম্ভীরস্বদুর জিজ্ঞান! করিলেন “কে তুই ?” 
রাজমন্ত্রী সাধু পুরুষের প্রশ্নে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্বক 

করযোড়ে উত্তর করিল, "মহাত্মন্! আমি জনৈক রাজার মন্ত্রী, 

ভূপতি পুরররত্বে বঞ্চিত হইয়া সাতিশয় মনকষ্টে আছেন । আপনার 

নিকট বে দাহ! প্রার্থনা করে, তাহা পুরণ হয়--সেই অভিপ্রায়েই 
এখানে আসিয়াছি ।” 
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মন্ত্রীকাহিনী শেষ হুইতে না! হইতে সাধুপুরুষ তাহাকে নীরম্ত 

করিয়া সম্মুখস্থ কুঠারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ইঙ্গিতে 
জানাইলেন যে, প্র কুঠারাঘাতে সম্মুখস্থ আত্বৃক্ষ হইতে যে 
ফল পতিত হুইবে, তাহা রাজমহিষীকে ভক্ষণ করাইলেই তিনি 
গর্ভবতী হইয়া পুত্ররত্ব প্রব করিবেন। কিন্তু তপস্বীর মুখ হইতে 

আর কোন কথাই বাহির হইল ন|। 

সাধু পুকষের সঙ্কেত মত রাজমন্ত্রী কুঠারাঘাতে দুইটী আশ্র 
ফল লাভ করিলেন, কিন্তু আম্র সন্বন্ধে কি করিতে হইবে, নাধু- 
পু্ষকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার আর সাহসে কুলাইল না। 

ভিশি পেখিলেন_বোগীপুরুষ পুনরায় ধানমগ্র হইত্রাছেনঃ কিয়ৎ, 

ক্ষণ তথাঁন অপেক্ষা করিয়া উদ্দেশে সাধু পুকঘকে প্রণামান্তর 
আত্ম ছইটা বিশেব যত্তে গ্রহণ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান 

করিলেন 

মোগীপুরুষের নিকট উপস্থিত হইভে রাজমন্ত্রী নানাবিধ 

বিন্ন বিপংগর সম্ধীন হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল বিভীষিকার 
লেশমাত্র তাহার নয়নগোচর হইল না, তিনি নির্বিঘ্বে নিরাপদে 

প্রতাগণন করেতে লাগিলেন । যাইবার সনয়ে তিনি সতত শঙ্কিত- 

ভাবে অগ্সর হুইভেছিলেন, আপসিবারকালে পুর্ণমনোরথ হইয়া- 

ছেন, উদ্বেগ চিন্তা এক্ষণে তাহার হৃদয়ে আর কিছুমাত্র 

নাই ;তিনি মনের আনন্দে একদিনের পথ এক প্রহরে আসিতে 

লাগিলেন। 

যে দেবদুতের সহায়তায় রাজমন্ত্রী উত্তালতরঙ্গময়ী তরঙ্গিণী 

নির্ধিগ্রে পার হইয়। গিয়াছিলেন, তিনি বনপ্রাস্তনীমায় উপস্থিত হইবার 

পুর্বেই সেই দিব্য মহাপুরুষের স্মরণমাত্র তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল। 
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দুর হইতে দেবপুরুষের দর্শনলাঁভ করিয়! রাজমন্ত্রী গ্রীতিপ্রফুল নেত্রে 
তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অনতি- 
বিলম্বেই উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইল। রাভমন্ত্রী সসম্রমে দেবদুতের 
পদধারণ ও অভিবাদন করিলে, তাহার নয়নদ্বয় হইতে দরদরধারে 

আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল । দেবদূত বাঁজমন্ত্রীর মনোরথ 
পুর্ণ হইয়াছে জানিতে পারিয়! বিশেষ সন্্ট হইলেন এবং অনতি- 

বিলম্বে তীহাকে সেই ছষ্পার নদীর পর পাবে পৌছাইয়া 

অদৃশ্ত হইলেন। 

শু 

রাজমন্ত্রীর সমভিব্যাহারী লোকজন যেশ্থীনে শাহার সহিত 

বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, এতাবৎকাল তাহারা সেই স্থানেই শিবিন 

স্থাপন করিয়া তাহার অপেক্ষার ছিল । এক্ষণে রাজমন্ত্রীকে 

আসিতে দেখিয়া তাহাদের আর অখনন্দের সীমা রহিল না। সে 

দিবস শিবিরে ঘন ঘন আনন্দধ্বনি প্রতিপ্বননিত হইতে লাগিল। 

রাঁজমন্ত্রী সফল মনোরথ হইয়া আসিপ্াছেন, অপুন্ক ব্রাজ। পুত্র- 

রঙে বিভূষিত হইবেন, রাজ। প্রজা ইহাতে সকলেরই আনন্দ । 

মোদ প্রমোদে সে দিন সেখানেই কারটিয়। গেল। পর দিবস অতি 

প্রতাষেই রাজ্মন্ত্রী দেশে ফিরিয়া আসিনার জন্য বাস্ত হুইলেন। 

অন্থুচরবর্গ যহাকোলাহলে অগ্রসর হইতে লাগিল। সকলেই 

উৎ্সাহচিত্ডে প্রভ্যাগমন করিতেছে, বহু দিবসাবধি সংসারের সহিত 

তাহাদের সকল সম্বন্ধ লোপ হুইয়াছে, পিতা মাভা পুত্র কন্তা ভাই ভ্মী 

সহধন্মিণী আন্মীয় স্বজনের সহিত এই সুদীর্ঘকাল কাহারও দেখা 

সাক্ষাৎ হয় নাই, বাঁটাতে ফিরিয়! আসবার জন্ত সকলেই উৎসুক 
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চিত্তে অগ্রসর হইয়াছে । যাইবার সময় যে পথ সমন্ত দিন চলি- 
যাও শেষ হয় নাই, এক্ষণে তাহার! এতই উৎসাহিত হুইয়া চলি- 
মাছে যে, ঘণ্টায় তাহার! প্রহরের পথ অতিক্রম করিতেছে । 

কয়েক দিবসের মধ্যেই রাজমন্ত্রী অনুচরবর্গসহ ফিরিয়া আপি- 

লেন। নৃপতি মন্ত্রীর আগমন বৃত্তান্ত পূর্বেই জ্ঞাত হুইর়াছিলেন। 

তিনি বাত্রাকালে শ্বয়ং রাঞ্য গ্রাস্তে উপস্থিত থাকিয়! মন্ত্রীকে বিদায় 

দিয়াছিলেন, এক্ষণেও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহার প্রতী- 

ক্ষায় ছিলেন। যথা সময়ে ভূপতির সহিত রাজমন্ত্রীর সাক্ষাৎ 

হইল ; মন্ত্রী রাজাকে যথারীতি অভিবাদন করিলে, নৃমণি সাদরে 
তাভাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশলবার্তী জিজ্ঞাসায় সাতিশয় গ্রীত 

হইলেন। রাজমন্ত্রী সংক্ষেপে সকল সমাচার ভূপতির গোচর 
কৰিলে রাজা ভৎসমভিব্যাহারে মহ! উল্লাসে গুহে প্রত্যাগত 

হইলেন। রাজপ্রাসাদ আনন্দরোলে উথলিয়। উঠিল, আমোঞ্ 

প্রমোদ উত্সবে নগরীয় সকলেই মন্ত হইল । নৃপতি মন্ত্রী সমক্ষে 
প্রতিশ্ত ছিলেন বে, তিনি সফল যনোরথ হইয়া গৃহে প্রতি- 

গমন করিলে, তাহাকে অদ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিবেন, সৌভাগ্া- 

ক্রমে মন্ত্রীর উদ্দেষ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি ভূপতির প্রতিজ্ঞামত 
অদ্ধেক রাজত্বের অধিকারী হইলেন। মন্ত্রীকে এরূপ উচ্চ সম্মানে 

সম্মানিত হইতে দেখিয়। রাজসভার অনেকেই তাহার প্রতি ঈর্ধা- 

পুর্ণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্ত কাধ্যক্ষেত্রে তাহাদের কেহই অগ্র- 

সর হইতে পারে নাই, একমাত্র প্রতৃপরায়ণ রাজমন্ত্রী ধর্ম সহাস়ে 
এই কার্ে; ব্রতী হইয়াছিলেন, অগত্যা সকলের অন্তজ্ণলা অন্তরেই 

বিলীন হইল। পাত্রমিত্র সভাসদবর্গের প্রক্কতি স্তায়বান ভূপতির 
কিছুই অজ্ঞাত ছিল না, তিনি সভাস্থলে মুক্তকগ্ে মন্ত্রীর যথেই 
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প্রশংসা করিলে, যাহার! মন্ত্রীর প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, 
অনিচ্ছাসন্বেও তাহার। সকলেই এক বাকোো তাহার সুখ্যাতি 

করিতে লাগিল । 

রাজমন্ত্রী সাধু প্রদত্ত আম ফল ছুইটী বিশেষ যত মহকারে 

লইয়া আসিয়াছিলেন। গোপনে তাহার একটা বাহির করিয়া 

রাজার হুন্তে দিয়! বিদায় গ্রহণ করিলেন, সে দিনের মত রাজ 

দরবার শেষ হইয়। গেল। নৃপতি সানন্দে আমর ফলটী লইয়া 

আন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, পারিষদবর্গ যে যাহার নির্দিষ্ট স্থানে 

চলিয়া! গেল। সভাগৃহ সে দিনের মত জনশুন্ঠ হইল । 

রী 
বহু দিনের পর রাজমন্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, সংসারে 

তাহার আত্মীয় স্বজন অনেক আছেন, কিন নৃমণি যে মনকষ্টে 

কালযাপন করিতেছেন, তিনিও সেই কষ্টের সমভাগী, যেহেতু 
কাহারও কোন সন্তান সম্ততি হয় নাই। রাজার মনোরথ পূর্ণ 

করিবার অভিপ্রায়েই তিনি বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, সন্নাসীর 

নিকউ একটী আমর ফলেরই কাঁমন। করিয়াছিলেন ) ভা'গ্যক্রমে 

বৃক্ষ হইতে ছইটা ফল পুড়িয়াছিল, ভূপতির হস্তে একটী আত্ম দিয়। 
অপরটী আপনার স্ত্রীর জন্ত বাজমন্ত্রী লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে 

সহধর্থিণীকে সম্মুখে পাইয়া তিনি সাদরে সেই আত্র ফলটা উপ- 

হার দিলেন। সাধবীসতী স্বামী প্রদত্ত আতর ফলটা বিশেষ যত্গে 

গ্রহণ করিল। 

মন্ত্রীর অদৃষ্টে এ আম্ফল লাভের কোন সম্ভীবনাই ছিল ন1। 
ভূপতি সর্কে সর্বা, তাহার আদেশমাত্র কার্য সম্পাদিত হইয়! 
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থাকে, সৌভাগ্য বশতঃ মন্ত্রী এই ফলটী লাভ করিয়াছেন । স্ত্রী 

পুকষে আতর সম্বন্ধে যতই মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, 
ততই যেন উভয়ের হৃদয়ে অতুল আননোর উচ্ছান বহিতে 

লাগিল। বিদেশ ভ্রমণে স্বামীর যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে, মন্ত্রীপত্ী 
পতির সেব স্থশ্রষায় নিযুক্ক1 হইলেন । 

রাজাদেশে মন্ত্রী এক্ষণে অর্ধেক রাজ্যের অধীখ্বর, নৃপতি 

মন্ত্রীর জন্ত কোষাগার তোষাখান! প্রভৃতি সমন্ত বিষয়েরই স্মুবন্দো 

বন্ত করিয়! দিয়াছেন । একমাত্র জগদীশ্বরকে সহায় স্থির করিয়! 

রাজমন্ত্রী ভূপতি-প্রদত্ত সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। এ দিকে 
রাজমভ্ষী গঠবভী হইল, ওদিকে মহ্ত্রীপত্তী ও আমকল ভক্ষণ করিয়! 

গর্তিনী হইলেন । মন্ত্রী রাজার জন্তই আম আনিয়াছিলেন, তিনি 

যে ফকীরের শিকট হইতে ছুইটী আমর পাইয়াছিলেন, এ কথ! 

তিনি ও তাহার সহধর্শিণী ব্যতীত অগ্ত কেহ জানিতে পারে নাই। 

ধন্ঘ বিশ্বাসে মন্ত্রী অভুল এখর্ধাপূর্ণ রাজ্যলাভ করিয়াছেন, তাহার 

বন্ধা। নারীও গর্ভবতী হইয়াছেন, এ শুভ সংযোগে উত্তরোত্তর 

স্বামী ও স্্রী উভয়েরই ধর্দের প্রতি অস্থ্রাগ বঞ্ধিত হইল । 

মন্ত্রীর জন্ত স্বতন্ত্র রাজভবন নিশ্মিত হইয়াছে । এক্ষণে তীাহীকে 

আর রাজার অদ্দীনে থাকিতে হয় না, তৎপদে দ্িতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত 

হইয়াছেন । মন্ত্রী এক্ষণে রাজপ্রদত্ত রাছোর শাসনভার গ্রহণ 

করিয়াছেন, তাহার ধন্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা থাকায় প্রজাপুঞ্ 

সকলেই তাহাকে ভক্তিভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার রাজ্যে 

চুরি ব্যতিচার বা অন্ত কোন অত্যাচারের নামমাব্র নাই, সকলেই 

নির্বিবাদে মনের স্থথে কালযাপন করিতেছে, তিনিও তাহাদিগকে 

অপতা নির্বিশেষে আদর যত্বে পালন করিতেছেন। 
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এদিকে যথা সময়ে রাঁজমহিধী এক পুত্ররত্ব প্রসব করিলেন । 

বৃদ্ধ রাজা পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার জন্ত এতাবতকাল উৎস্থক 
চিত্তে অপেক্ষা! করিতেছিলেন, এ গুভ সংবাদে তিনি সাতিশয় গ্লীত 

হইলেন। নাঁজকোঁষ দরিদ্রগণের হুঃখ বিমোচনার্থ তিন দিনের 

জন্য উন্মুক্ত হইল, এক বৎসরের জগ্ত প্রজাবর্গ রাজস্ব প্রদানে 
অব্যাহতি পাইল, রাজপ্রাসাদে আনন্দ উৎসব বহিতে লাগিল। 
অপুত্রক রাজ! পুত্ররত্ব লাভ করিয়াছেন এ সংবাদ স্বপ্লক্ষণেই সর্বত্র 

প্রচারিত হইল; ভবিষাদ্যক্তা, জ্যোতিষী, গ্রহাচা্য, গণকগণের 

গুভাগমনে রাজভপন পুরিয়া গেল, বাজ! তাহাদের যথাযোগ্য 

আদর অভার্থনা করিয়া! রাজকুমারের জন্ম বৃত্বাস্তাদি জিজ্ঞাস! 

করিলেন । সমাগত সকলেই কুমারের স্ুকৃতী ও সুলক্ষপের 

কথ ভূপত্ডিকে জানাইল, কিন্ত সকলেই এক বাক্যে ভুপতি 

সমীপে ব্যক্ত করিল ;--”তিনি নয় বৎসর নয় মাস নয় দিন পুত্রমুখ 

নিরীক্ষণ কৰ্িন্যে পারিবেন ন!, এই সময়ের মধ্যে পিতা পুত্রে দর্শন 

হইলে, উভয়েরই অনিষ্টের সম্ভাবনা! আছে।” বুদ্ধ রাজা বহু কষ্টে 

পুত্ররত্ব লাভ করিধাছেন, তিনি যে বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রধনে ধনী 
হইবেন, এ সখ সম্ভোগ স্বপ্নেও ভাবেন নাই ; এক্ষণে ভবিষ্যদ্বাক্ত 

গণের কথার তিনি কথক্চিত মন্মাহত হইয়া পড়িলেন, তথাচ শান্ত্র- 

বাণী লঙ্ঘন করিতে তাহার সাহস হইল না। তদ্দগ্ডেই মহিবী ও 
রাজকুমারের জন্ স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দিষ্ট হইল। দাস দাসী লোক 
জন্যে অভাব নাই, রাজ্জার আদেশ মাত্র পরিচারিক1 ভৃত্য 

প্রভৃতির বন্দোবস্ত হইল । 

পুত্রের জন্য রাজ। বিশেষ উদ্িগ্ন অবস্থায় কালাতিপাত করিতে- 

ছিলেন, ভাগ্যক্রমে যদিও তিনি পুত্ররত্ব লাভ করিলেন, তথাচ 
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গ্রহবৈগুণ্যে প্রায় দশ বৎসরকা'ল পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিতে 

পাইবেন না, হয় ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাহার ভাল মল 
ঘটিতে পারে, তাহু। হইলে তাঁহার জীবনের সাধ জন্মের মত রহিয়া 
গেল, তিনি মনে মর্নে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং 

দিনে দিনে নির্দিষ্ট দিন গণনায় নিযুক্ত রহিলেন। মহিষীর সহিত 

তাহার দেখা সাক্ষাৎ রহিত হুইয়াছে। রাজরানী কুমারকে লইয়া 
সকল সাধ আহ্লাদ পূর্ণ করিতেছেন, বৃদ্ধের সে সাধের অংশী 

হুইতে একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও শান্্ভয়ে ক্ষান্ত রহিয়াছেন। প্রতি- 

দিন তিনি প্রাণী ও কুমান্ধের মঙ্গল সমাচার লইম্া থাকেন, কুমার 
কখন কি করিতেছে, তিনি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলেও সদ 

সর্বদা সে সংবাদ রাখেন। 

নির্দিষ্ট দিনে মন্ত্রী পত্রীও এক কন্তা সম্তান প্রসব করিয়।- 

ছেন, তিনি এক্ষণে রাঁঙমহিষী হইলেও স্বামীসহ ধন্মাহরাগিণী 

রাজপ্রাসাদে কুমারের জন্ম উপলক্ষে নানাবিধ তৌধ্যত্রিক 

আমোদ প্রমোদাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল, মন্ত্রীর সে সকল সাধ 

'আহলাদে তাদশ অন্ুবাগ ছিল না, তিনি পুত্রীর মঙ্গলকামনার 

দরিদ্র ভোজন করাইয়া ছিলেন । 

রাজা ও মন্ত্রী উভয়েরই সংসার স্ুখস্বচ্ছন্দে চলিতে ছিল, 

জগদীশ্বরের কুপায় উভগ্সেরই মনোরথ পুর্ণ হওয়ায় ছুইজনেই 
কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী যদিও এক্ষণে রাজোশ্বর 

হুইয়াছিলেন, তথাচ সদাসর্ধদ। নৃপতি সন্লিধানে উপস্থিত থাকিষ! 
তাহার সহিত সুখ হঃখের কথাবার্তী কহিতেন এবং যখন যে 

কোন কার্য করিতে হইত, তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 

কুপতির সম্মতি ব্যতীত মন্ত্রী কোন কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না ॥ 
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রাজাঁও তাহাকে প্ররূত বন্ধু জানিয়া হৃদয়দ্ার উদঘাটন করিয়া 
বখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হইত, তদ্িষয়ে যুক্তি করিতেন। 

€ ১০ ) ্ 

সময় আত রোধ হইবার নহে, বিদ্ববিপাকেও তাহার 
গতির ভাস বৃদ্ধি নাই, সতত একই ভাবে চলিয়াছে। দিনের 

পর দিন যাইয়া রাজকুদার নবম বৎসর নবম মাস ও নবম দিন 

অতিক্রম করিলেন। পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র ভূপস্ভি 

পুত্রের বিদ্যা উপাজ্জনের জন্ত শিক্ষকাদি নিনুক্ত করিয়াছিলেন, 

রাজকুমার যথানিয়মে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। জ্যোভিষী- 

বাক্যে পিতা পত্রে এই স্ুশর্ঘকাল দেখা সাক্ষাৎ হ্য় নাই, 

অদ্য দিন পুর্ণ হইয়াছে, অপুত্রর রাজা পুররত্রকে ক্রোড়ে ধারণ 

করিয়া পরমাগ্রহে পরম শান্তিণাভ কত্িবেন! রাজকুমার 

নীরেন্দ্রনাথ জন্মাবদি মাত আদরে লালিভ পালিত হইপাছেন ॥ 

জগতে পিতাবে কি আদরের ও সাপনের বস্তু, তাহ! ভাহার 

এখনও উপলব্ধি হর নাই! কথাম্ কথার মাতুমুখে পিতার 

বিষম অবগত হ্ইয়াছিলেন, কিন্ত পিভসমীশে আসিমা তাহার 

অপার স্রেহ সন্তোগ কুমারের ভাগ্যে ঘটে নাই, আজ ভাহার সে 

সাধের দিন আসিয়াছে । 

যথাসম'য় পিতা পুত্রে দর্শন হইল, বৃদ্ধ ভপতি পুত্রকে ক্রোড়ে 

লইয়! ন্রেভাঞ্গরাগে ঘন ঘন মন্তকাপ্বাণ কিতে লাগিলেন, আপনার 

গ্রীবাদেশে যে বহুমূলা মুক্রাকতী শোভিত ছিল, তাহা উন্মোচন- 

পুর্র্বক সাগ্রহে ও সান্ুরাগে পুত্রর গলদেশে পরাইয়! দিলেন। 
আনন! উত্সবে রাজভবন পূর্ণ হইল । 
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ধু পুণাফলে অপুত্রক রাজ। পুত্ররত্বে বিভুষিত হইয়াছেন, 
শ্রজ্ধন্মে যে সে সুখসাধ পুর্ণ হইবে, বৃদ্ধ তাহা একদিনের 
জন্তও মনোনধ্যে কনা করেন নাই। পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়! 

আজ তাহার সে মনোসাধ পূর্ণ হইল । অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ প্রভৃতি 

জাতীন্ন থে সকল ব্লাতি নীতি আছে, নুপতি যথানিয়মে সে সমস্ত 

মক্গলাচরণ ইতিপূর্েই সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। এক্ষণে পুত্রের 
শিক্ষোন্নতির প্রতি মনোযোগী হইলেন ; পুর্ন্ণ হইতেই রাজকুমাব 

বিদ্বাশিক্ষার শনোযোগী ছিলেন, পিতৃনকাঁশে দিনে দিনে তাহার 

শিক্ষার সমপরিক উন্নতি হইতে লাগিল । 

এহাবৎকাঁল মহিবীর সহিত রাঁভান সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি 

পুত্রের মঙগলকামনায় পত্রীকে নয়নের অন্তরাঁল করিয়া প্রসন্নচিন্তে 

ভাবী সুখ আশার বাঁলঘাপন করিতেছিলেন। যে দিন পুত্র 

পিতৃদর্শনে দরবারে গ্রথম উপনীত হইলেন, সেই দিন হইতেই 
মহিবী বাজ-অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিলেন । 

পুত্র কনা। না থাকিলে সংসারের সাধ আহ্লাদ কিছুই পুর্ণ 

হম ন1। ব্রাজাব্র কোন স্থুখেরই অভাব ছিল না, তথাচ তিনি 

সন্তান কানায় অহোরাত্র মনস্তাপানলে দ্+ বিদগ্ধ হইতেছিলেন। 

দিনে দিনে প্রজাপালনেও তাহার অন্ধথরাগের হাঁস হইয়। আসিতে 

রি কুমারের জন্ম হুইন্েই তিনি নব উৎসাহে কাধ্যক্ষেত্রে অব- 

হইস্সাছিলেন ॥ পুত্রমুখ দর্শনে তাহার সে উৎসাহের সমধিক 

বুদ্ধি হইয়াছিল । সন্তান সন্ততি সংসারের শোভা, বৃদ্ধ রাজা 

মকল সুখে শ্ুথী হইয়া অপতাধনে বঞ্চিত ছিলেন, কুমারকে 

ক্রেখড়ে লইয়। তাহার শ্রখসাগন্ন উৎলিয়া উঠিল । 

আশাই লোকের ভীবন মরণ, আশার সঞ্চারে হৃদয়ের 



২৮ বিশালাক্ষী। 

উচ্ছস, আশা ভঙ্গে ঘোর অবসাদ। জগদীশ্বরের কৃপায় রাজার 

মনোসাধ পূর্ণ হইয়াছে, তিনি বার্ধক্যাবস্থায় উপনীত হুইয়াও 
আশায় নির্ভর করিয়া যুব পুরুষের মত প্রবল প্রতাপে রাজা- 

ংক্রাস্ত তাবৎ বিষয়ের পধ্যালোচন। করিতে লাগিলেন । 

দিনে দিনে শশিকলার মত কুমার বদ্ধিত হইতে লাঁগিলেন। 

তিনি বৃদ্ধরাজার এক মাত্র নয়নমণি, ষ্ঠাহার সামান্ত কোন অসুখ 

হইলে প্রাসাদে পলকে প্রলয় পড়িয়া যায়। নীরেন্দ্রনাথ এদিকে 

যেরূপ লেখাপড়ার আলোচনা করিতে লাগিলেন, ওদিকে 

সংগীত, ব্যায়াম প্রভৃতি নির্দোষ আমোদ প্রমোদেও সেইক্ধপ অভিজ্ঞ 

হইতে ছিলেন। তিনি ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়! সর্ববিদ্যায় 

বিশারদ হইলেন । পুত্রের দিন দিন এরূপ উন্নতি দেখিয়া 

বাজার আনন্দের আর সীম। রহিল ন1। 

(১১) 

নীরেন্দ্রনাথ সদাই প্রফুল্ল, সংসার সম্বন্ধে তাহার কোন 

চিন্তাই নাই, আপনার লেখাপড়া ও বিলাসভোগেই তাহার 
দিন কাটিয়া যায়। যখন যাহা ইচ্ছা! হয়, আদেরশশমাত্র তাহ! 

পুর্ণ হইয়া থাকে। লোকজন অযাত্া পারিষদ্বর্গ সকলেই 
তাহার আজল্তাধীন; তিনি ভ্রমণ উদ্দেশে পথে বাহির হইলে 
জানপদবর্গ সকলেই উংস্্কচিত্তে তাহার দর্শনাভিলাষে আগ্রহা- 

্বিত থাকে । রাজ্যের শাসন পালন ভার সকলই পিতার 

উপর ন্তন্ত রহিয়াছে, কুমার আপন মনে ম্ুথন্বচ্ছন্দে কালযাপন 

করিতেছেন । 

যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নীরেন্দ্রনাথ 



বিশালাক্ষী। ২৯ 

ইচ্ছামত কয়েকজন পারিষদ নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন, 

ভাহাদের সহিত তাহার গোপনীয্ব কথাবার্তী হয়। কোন 

প্রকার সাধ আহ্লাদে তাহার অভিলাষ হইবামাত্র পারিষদবর্গের 
সাহাব্যে তাহা পরিপূরিত হুইয়া৷ থাকে । 

এক দিবস রাজকুমার একাকী পথত্রমণে বাহির হইয়াছেন । 
ত্ন্যান্ত দিন বেশভুষায় সজ্জিত হইয়! পারিষ্দবর্গ সমভিব্যাহারে 

বেড়াইতে যান, আজ তাহার সে সাজ সজ্জা কিছুই নাই, অন্ধু- 

শত লোকজন কেহ সঙ্গেও সায় নাই। তিনি কতক পথ চলিয়া 

গিয়াছেন, এমন সময়ে পথিপার্শস্থ ছাদোপরি দগ্ডায়মানা একটী 

যুবতীর প্রতি তাহার নয়ন আক হইল । রাজকুমার অবিলম্বে সেই 

বাটার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন -রমণী তাহার প্রতি 

এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে । স্ত্রীলোকের ব্দনের প্রতি এবপ* 
ভাবে দৃষ্টিপাত তাহার সাবনে এই প্রথম! উভধ্বের দৃষ্টি উভয়কে 

আকৃ্ করিল, রমণী শ্বভাবন্ুলভ চাপলো নারেন্দ্রনাথকে যুদ্ধ 

করিল, ক্ষণকালের মধ্যে রাজকুমার আম্মবিন্থৃত হইলেন । ছিনি 

অনিমেষ লোচনে সেই কামিনীর প্রতি চাহিক্! রহিলেন । 

কুলবধুন্ন পক্ষে পরপুরুষের সুখদর্শন মহাপাপ । কুলকাদিনী 

সদাসর্ধদ! আঅবগুগনেই থাকেন, কোন ন্ধপে পরপুরুষের দৃষ্টি- 

পথে পতিতা হইলে সরমে লজ্জায় মতপ্রায় হইয়! পড়েন । বার- 

নারীর সে লজ্জা! সন্ত্রষঘ কিছুই নাই; ভাহাঁরা যুবকের মনমীন 

আরুছ্ট করিবার জন্ত নান! হাবভাবে অঙ্গবিকাশে মোভের চার 

ফেলিয়া থাকে । যে রমণী কুমারের হৃদর আরুছ করিয়াছে, লে 

কুললক্ষী নহে, দেহ বিক্রয়ে জীবিকানিব্ধাহ উদ্দেস্তে ছাদোপৰি 

দাচ্ডাইয়। ছিল। কুহকিনীর মোহিনীশক্তি কুনারের উপর প্রাধান্ত 



৩০ বিশালাক্ষী। 

লাভ করিল, নীরেন্ত্রনাথ কুলটাকে স্বর্গের অক্গরী জ্ঞানে আত্মহারা 

হইলেন। দেখ! সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগ দেখা- 
ইল, নীরেন্দ্রনাথ রমণীর ইঙ্গিতে ছ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। 

রমনী সমাদর করিয়া তাহাকে গৃহে লইক্লা গেল। 

যে কামিনীর প্রণয়ান্গরাগে রাজকুমার মোহিন্ত হইলেন, তাহার 

নাম বিশালাক্ষী। বিশালাক্ষী রূপলাবণ্যে দর্শকের চিত্তীকৰণ 

করিতে না পারিলেও তাহার বা অমাব্ধিকতা ও সরলভাবে 

লোকে সহজে মুগ্ধ হইয়া! থাকে 1 নীরেক্নাথ এতদিন রমণাদপেব 

মোহিনী শক্তির রসাস্বাদন কবেন নাই, সহসা খিশালাক্ষার তাহার 

প্রতি এরূপ সরল ব্যবহানে তিনি তাভার সকিত এক 

বলিয়া কথোপথনে বাগ্রা হইলো, পাশীরসী সুযোগ বুঝিয়। 

কুমারকে বাটাতে লইয়া বযষে। কামিনী কটাক্ষের খোহিনী 

প্রলোভন তরলমতি কুমারের পক্ষে এই প্রথম ; িনি হুাহীব 

সহিত মিলিত হইদা সবস্ছোকিটী কগাবান্ডায় স্শন্থপ অনুভব 

করিলেন । ক্ষণকালের মে উতউক্বে একপ প্রনয়মলনে মিলির়। 

গেলেন যে, ছুই আম্মা যেন এক হঈণ। নারেন্্রনাথ ষে অতুল 
খ্রশ্ব্াপতির একমাত্র বংশধর, তাহার উপর লাভার ভাবা শুভাশুত 

নির্ভর করিতেছে, এ সকল ভাবন। চিন্তা তাহার ছঈদয় হইতে 

তদ্দণ্ডে বিদুরিত হইল , ;তনি বাস্তবিলাফিনীস্হ অনাপ আমোদ 

প্রমোদে মহ হইয়া গাহার খ্ুথত জীবনের সাথকতা সম্পাদন 

করিতে লাগলেন কিন্ত এই অসদাঁচরণে সর্বাশাশের বে হ্ত্রপাত 

₹ইল, হতভাগ্য নীরেন্দ্রনাথ আপনার পদমর্যাদার যে লোপ কাপ্- 

লেন, তাহার নম সকল চিন্তার ক্ষণমান্তর অবসর ঘটিল ন1। 
এসকল 



বিশালাক্ষী ৷ ৩১ 

(১২) 

ঘে যাহ! কামনা করে, তাহা পূর্ণ হইলেই অন্ত বাসন! আসিরা 
ৃবদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে । বন্ধা। মহিধী পুত্রবতী হুইয়া- 

ছেন, রাজভবন আনন্দে পূর্ণ হুইয়াছে, তথাচ যেন রাজরানী 
কথঞ্চিৎ অভাব বোধ করিতেছেন! পুত্রের বিবাহ দিয়! সর্বাগুণ- 

সম্পন্ন রূপলাবণাবন্তী বধূ লইয়! সাধের সংসার পাতিতে তাহার 

একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে । একদিন তিনি কগায় কথায় নৃপতিসমীপে 
মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। পুত্রগতপ্রাণ বুন্ধরাপা এই সুখকর 

প্রস্তাবের অন্থমোদন করিলেন। স্বামী চী উভয়েরই ইচ্ছ! পুত্র 

সম্নাী ভইয়] বিময় সম্পত্তির সকল ভার গ্রহণ করেন । 

মহাঁভনেব্র ইচ্চ। সঙ্গে সঙ্গেউ কাখ্যে পরিণত হইয়া থাকে; ভূপ্তির 

আদেশমত দেশ দেশান্থরে উপযুক্ পাত্রীর অনুসন্ধানে লোক 

প্রেরিত হইল । 

রাজপুঘারের বিবাহ জন্ত নানাস্কান হইতে সম্বন্থম আসিতেছে, 

আলেখা প্রেরিত হইতেছে, দেনা পাঁওনার ভিসাব চলিতেছে, 

কিন্তু কোথাও কথার ধাধ্য ভইভেছে না। আলেখধো কন্তার 

প্রতিমূর্তি দেখেয়া মহিধী পছন্দ করিলে, ব্রাজার ভাহাত্ে মল 

উঠে ৭1: ভমত যেখানে রাঙ্জার যত হর, সেখানে রাণীল খুখভার 

হয় । এইরূপ পাত্রী নিদাচনেই ছু দৃশ দিন কাটিকা গেল ॥ 

এদিকে বিশালাক্ষীর সত নারেন্দ্রনাথ প্রমালাপে প্রমন্ত 

হইয়া প্রতিদিনভ সেই রমণীর গৃহে বাতাম্াত করিচে লাগিলেন, 

তিনি বাহাদের নিকট মনের কথ! খুলিয়া বলিভেন, এ প্রণয়ের 

কথ! তাহাত্া€ বিন্দুমাত্র জানিতে পারিল না। প্রথম দিন 

যাইবার সময়ে ভ্তিনি পারিষদবর্গ কাহাকে9ও সঙ্গে লন লাই, 
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বেশতৃষারও পরিবর্তন করিয়া ছিলেন, এক্ষণে সেই ভাবেই 
তিনি যাতায়াত করিতেছেন। কুলটার যখন যাহা প্রয়োজন 

হইতেছে, কুমার কোষাগার হইতে অর্থ লইন্না তাহা পুরণ 
করিতেছেন ; নিজের টাক। নিজে পরচ করিতেছেন, অমাতাবর্গ 

তৎসম্বন্ধে কেহ কোন কথাই উশ্বাপন করিতেছে না, কিন্ত 

যতই দিন যাইতে লাগিল, উত্তরোন্তর তাহার বদনমগণ্ডলে যেন 

চিন্তার ঘোর কালিমা রেখ! দেখা দিল। 

আপন মনে সকল কার্য করিপাব অধিকার থাকিলেও 

কুমারের প্রতি বিজ্ঞ ভূপন্তির সর্দানাই “ষ্টি ছিল, ভূপতি 

কুমারের চরিত্র সম্বন্ধে কথধিৎ সন্দিপ্ধ হুইয়ছিলেন, কিন্ত 

আদরের পুত্র ভাভার কথায় মনৌবেদন! পাইতে পারে ভাবিয়া 

তিনি মনের কথ! যনেই চা:পস্নাছিলেন, মহিষী সগীপেও এ কথাৰ 

বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ করেন নাই। 
রাজকুধারের বিবাহের কৎণ উত্তিপুর্বোই দেশ দেশাস্তরে রাষ্ট্র 

হইয়! গিয়াছে, নানাস্থান হইতে সন্ব। আলিলেও কোথাও মনস্থ 

হইতেছে না। এদিকে মন্ত্রীপুণীও বিবাহের উপবুক্তা ভইয়! 

উঠিয়াছেন, তাহারও সব্ন্ষেঘ জন্য নানাস্থীনে পাত্রের সন্ধান 

হইতেছে। মন্ত্রীকন্তা হেমপ্রভা রূপে গুণে ধরন্তা, বালিকার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেই হৃদয় মোহিত হইয়া যায় ) অঙ্গের গঠন প্রণালী 
এতই সুন্দর বে, মের পুন্তলি বলিয়া লৌকের হুম জন্মে; বরাননী 

এমনই সুলক্ষণ! যে, তিনি যাহার অস্বলক্ষমী হইবেন, তাহার 

সুখ ভোগের পরিসীম। থাকিবে না। সম্বন্ধনুত্রে মন্ত্রীকুমারীর 

আলেখ্যধানি রাজমহিষীর হস্তগত হইয়াছে, তিনি চিত্রধানির 

গতি বতবার দৃষ্টি”াত করিয়াছেন, প্রতিবারেই প্রতিমূর্তি তাহার 
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স্বায় আরুষ্ট করিয়াছে । রাঁজমহিবী মন্ত্রীপুত্রীর সহিত কুমারের 
সম্বন্ধ নির্ণয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়! শ্বামী সকাশে মনোভিলাষ 

প্রকাশ করিলেন, রাজা আলেখো মন্ত্রীকন্তার অপরূপ রূপলাবশ্য 
দেখিয়া এককালে চমত্রুত ভইলেন। অন্ত রাজোর অধিপতি 

হইলেও মন্ত্রী প্রতিদিন রাজার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, 

উভয়ের সহিত উভয়ের সুখ দুঃখের কথাবার্ধা হইত 1 কথায় 

কথায় একদিন ভূপতি মন্ত্রী সকাশে তাহার কন্তার সহিত পুত্রের 

ৰিবাহের কথা উত্থাপন করিলে, ধর্শাপরায়ণ মন্ত্রী আহলাদে সে 

বিষয়ের অন্থমোদন করিলেন । উভয়ের সহিত উভয়ের কথাবার্থ! 

স্থির হইয়া গেল, আদান প্রদান সম্বন্ধে উভয়পক্ষেই কোন ওজর 

আপত্তি হইল ন1। 
কুমার সঙ্গোপনে বিশীলাক্ষীর সহিত প্রণয়াসক্ক হুইয়াছিলেন, 

কিন্ত বারবিলাসিনীর কুহকে পতিত হইলেও আত্মপরিচয় 

তাহার নিকট অবাক্ত রাখিষাচিলেন । যনই দিন যাইতে লাগিল, 

যদিও তিনি রমণীর আয়ত্তাধীন হইয়াছিলেন, তথাচ এ কাধ 

যে সমাজে ঘ্বণ্য, লোক পৰম্পর্ধান্গ প্রকাশ পাইলে তাহাকে 

যে অপাদস্থ হইতে হইবে, দিনে দিনে এ কথ! তাহার শ্ররণপথে 

জাগরিত হইল । বিশালাক্ষী স্বার্থসাধনেই কুমারকে আস্গত্য 

ভাব দেখাইয়া! স্তাহার উপর আধিপতা বিস্তার করিয়াছে, 

নীরেন্দরনাথের পরিচয় আন্মুখে অব্যক্ত হইলেও, বারাঙ্গনার 

নিকট তৎসম্বন্ধে কিছুই অপ্রকাশ ছিল না। মন্ত্রীকুমারীর সহিত 
নীরেন্ত্রনাথের বিবাহ হইবে, দিন ধার্য হইয়াছে, গোপনে এ 

সংবাদ বিশালাক্ষী জানিতে পারিয়া, কুলটা একদিবস মিষ্টালাপে 

কুমারকে তুষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই! তোমার নাকি 
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বিবাহ ?” প্রণয়িনীর মুখে বিবাহের কথ! শুনিয়া! কুমার প্রত্যুতরে 
বলিলেন প্প্রিয়তমে ! আমার আবার বিবাহ কি ?” 

প্প্রাণেশ্বর ! এও কি কথা? আমি আপনার দাসী মাত্র, 

আমার প্রতি আপনার স্নেহ প্রকাশ পদ্মপত্রে জলবিন্দু--কতক্ষণের 

অন্ত ? এই আছে, এই নাই। আজ আদাকে এত আদর বত্ত 
করিতেছেন, হয়ত কাল আর এনভা৭ থাকিবে না। আগার সহিত 

দেখা সাক্ষাৎ করিছে9 স্বণা বোধ করিবেন 15 

প্নুন্দরি! আমি ভোমার কথার অথ কিছুই বুঝিতে পান্রি- 

তেছি না। সহস1! তোষার মনে এন্সপ ভাব হইল কেন ?” 

“পুরুষের মন কখন সদয়, কখন নিরয়! আজ আমাকে 

ভাল বাপিয়া, বক্ষে স্থান দিছ্গেন, হয়ত কাল আমার ছাঁয়' 

স্পর্শে ঘৃণা বোধ করিবেন । আপনি বংসারী_সংসার  পর্ট 
করিতে হইলে, বিখাহ করাতে হইব নবসুবহীকে গৃহে 

আনিয়াকি আর আমাকে আপনার মন ধরিবে £ 

“আমার জীবন সদস্য! আজ হু'নি অণর্ক এ সকল কথা 

উত্থাপন করিয়া আমার প্রাণে কেন বাথা পিতেছ ? বিবাহের 

কথা উঠিয়াছে বটে, কিন্ত আমি তোমার ব্ধপে মোহিত, 

আমি তোমায় ছাড়ি অগ্ঠ রমণীর প্রণয়াসক্ত হইতে ইচ্ছুক 
নহি। তুমিত লান_আমি তোমায় আত্মসদর্পণ করিয়াছি।” 

“সে ভাই, কেবল কথার কথা! আমার মন ভুলাইবার 
জন্ত তুমি এরূপ কথ! বলিতেছ, কিন্তু সময়ে এসব কিছুই ম্মরণ 
থাকিবে না। বিবাহ কর, তাহাতে আমার কেন আপত্তি নাই, 

তবে অনাথ! বলিয়া মনে রাখিও, তোমার অনুগ্রহে আবি 

সর্বন্থ্থী হইয়াছিলাম। অভাগীর অদৃষ্টে এসুখ ভোগ হইবে 
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ফেন? আমি মহাঁপাতকী, তাই প্রাণের প্রাণ পাইয়াও সময়ে 
বিদায় দিতে হইল-_-সকলই অদৃষ্ট 1” 

চতুর! বিশালাক্ষী এইরূপ আক্ষেপ করিয়! রোদন করিতে 
বসিল, তাহার নয়নধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। সরল প্রকৃতি 

লীরেন্দ্রনাথ প্রণয়িনীকে এন্ধপ বিলাপ করিতে দেখিয়া আশ্বাস 

বাক্যে তাহাকে কতই সাশ্বনা করিতে লাগিলেন । কুমারের 
সোহাগে বিশাল্াক্ষী পুনরায় কাতরকগ্জে বলিতে লাগিল “আমার 

অদ্ুঙ্গে যাহ! আছে, তাঙাই ঘটিবে, আমার জন্ত আপনাকে কষ্ট- 

ভাগী করিব না, তবে আপনার শিকট আমার এই প্রার্থন! যে, 

বিবাভকালে পালার সুখের প্রতি দুর্গিগাত করিবেন না, উভয়ে 

একত্র হইহল৪ নখনে নক্ন যেন মিলন ন! হয়; যদি এক দিনের 

জন্ত9 আমাকে ভাল বাসি থাকেন, ভাসা ভইলে আমার শপথ-- 

দাসীর এই খাটি রক্ষা করিবেন, আপনার নিকট আমার অন্ত 

রকিকুহ নাই ।” 

দিনার নিকট এইরূপ অনুরাগব পরিচয় পাইয়া 

নীরেন্দগনাগ তৎসশীপে শপথ কত্িগ্লা বললেন, “আমি প্রতিজ্ঞা 

বন্ধ। হইয়া! বছিতেছ্ছে বে, বভদিন তোমায় আমার ভালবাস! 

থাকিবে, কখনই তাহার মুখাবলোকন করিব না। ভুমি আমার 

প্রতি সদর কি, আন হোমার ন্ধপেই মুগ্ধ খাকিয়। যেন 
ভীবনের শেষ পর্যন্ত কাটাইতে পারি ।” 

বিশালাক্গা প্রেফিককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সাদর সোহাখে 

ভালবাসার ভাণে প্রেমের কতই চিত্র অঙ্কিত করিল, কুষার 

প্রণয়িনীর হাবভাবে মোহিত হইলেন । 
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মহ্ষী অতি যত্্ে মন্ত্রীপুত্রী হেমপ্রভার আলেখ্যখানি নিকট 
রাধিয়াছেন, ভাবী বধূর প্রতিমূর্তি দেখিয়া শ্বাযী স্ত্রী উভয়েরই 

মনোনীত হইয়াছে, মন্ত্রীকন্তার সহিত কুমারের বিবাহেরও দিন 

ধার্য হইয়া গিগাছে, উতৎসবাদির উদ্ভোগ আয়োজন হইতেছে, 
তথাচ তাহার একান্ত ইচ্ছা, পাত্রীর আলেখা দেখাইয়া কুমারের 

মনোগত অভিপ্রার় জানিবেন। আহার সময়ে কুমার অস্তঃপুরে 

প্রবেশে করেন, অবশিষ্ট সময় তাহার বহির্দেশেই কাটিয়। যায়। 

মহিষী আলেখাখানি কুমারের হস্তে স্বয়ং দিয়া পুত্রের অভিপ্রায় 

জানিবেন, মনে মনে স্থির করিযা1 রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহার 

সাবকাঁশে কুমারের অবসর হয় নাঃ ছুই একদিন কুমারকে ভাকা- 

ইয়। পাঠাইয়াও তাহার সাক্ষাৎ পান নাই । ষময়ে তাহার সহিত 
দেখা হইলে, সাক্ষাতে মনের অভিলাষ পুর্ণ করিবেন ভাবিয়া 
চিত্রথানি রাজমহিধী আপনার নিকটেই রাখিয়াছেন। 

এদ্রিকে বিশালাক্ষী উদেম্তসাধনে কৃতসঙ্কমা হইয়! গ্রামস্থ 

কয়েকটা চতুর বৃদ্ধাকে ভাকাইয়! পাঠাইল। অর্থের লোভে চারি 
পীচটী বৃদ্ধারমশী তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, কথাবার্তার 
পরীক্ষা করিয়া! তাহাদের একটাকে মাত্র নিকটে রাখিয়া অপর 

গুলিকে বিদায় দিল।- হেমপ্রভার সহিত নীরেন্দ্রনাথের সম্বদ্ধের 

বিষয় মায়াবিনী পুর্ববেই সন্ধান ' লইয়্াছে, মন্ীপুত্রীর প্রতিসূর্তি- 

খানি মহিষী আপনার নিকট রাখিয়। দিয়াছেন, এ বৃভাতস্তও 

তাহার অজ্ঞাত ছিল না? এক্ষণে বিশীলাক্ষী বৃদ্ধাকে নিজ্জনে 

পাইয়া! তাহাকে যথেষ্ট অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া আপনার 
কার্যে ব্রতী করিল। 
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ইতিপূর্ববেই বিশালাক্ষী মন্ত্ীপুত্রীর অপরূপ রূপলাবশ্যের 
পরীক্গ! পাইয়াছেন। সে বালিক! কুমারের নেত্র-পথে পতিতা 
হইলে আর নীরেন্্রনাথ তাহার প্রতি প্রীতিপ্রফুল্প ভাবে চাহিবেন 

না, রমণীর প্রতি কুমারের অবজ্ঞা হইবে, এই জন্তই মায়াবিনী 

কুমারকে বালিকার মুখের প্রতি চাহিতে নিষেধ করিয়াছে 5 
কুমারও তাহার কথায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে চতুরা 
বৃদ্ধার সাহায্য মহিষধীর করগত চিত্রথানি বিকৃত করিতে পারিলেই 

তাহার মনোরথখ কতক পুর্ণ হইতে পারে স্থির ভাবিয়া বৃদ্ধাকে 
অর্থ প্রদানে বশীভূত করিয়া তাহার নিকট আপন অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিল। 

বুদ্ধ! বিশালাক্ষীর কথা মত হেমপ্রভার প্রতিমূর্তিধানি বিকৃত 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গোপনে একটী বঙ্গের বাটা ও তুলিকা! 
লইয়া রাজ অস্তঃপুরের প্রবেশধারে উপস্থিত হইল। তথায় 
বঙনগিয়া সে এমনই বিকৃত স্বরে রোদন করিতে লাগিল যে, তদ্দপ্ডে 

দ্বাররক্ষক আসিয়া! তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 

বুদ্ধ! ঘবারবানের কথায় সজল নয়নে উত্তর করিল প্বাবা! আমার 

£খ তোমায় প্রকাঁশ কিয়া কোন ফল হইবে না।” 

দ্বায়রক্ষক বুদ্ধার কথায় উত্তর করিল “কেন? কি হইয়াছে! 
ভুই কাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করিস্ ?” 

“দ্বারবানজি! আমার কষ্ট রাণীমাতার অনুগ্রহ ভিন্ন অন্তের 

দ্বারা দূর হইবার নহে 1” 
ঘ্বারবান বৃদ্ধার কথায় আর কোন ছ্বিরুক্তি করিল ন!। বৃদ্ধা 

আপন মনে ছন্দোবন্ধে রোদন করিতে লাগিল । রাজকুমারের 

বিবাহ উৎসবে সকলেই মত্ত, প্রাদানে আনন্দ উৎসব প্রবাহিত 
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হইতেছে, এমন সময়ে বুদ্ধার এরূপ বিলাঁপকাঁহিনী সকলেরই 

অশ্রিয় হইয়া! উঠিল। বুদ্ধার কথা অনতিবিলম্ষেই রাজ-অস্তঃপুরে 
প্রচার হুইয়াছিল ; মহিষীর বিশ্বস্ত পরিচারিক বৃদ্ধার সবিশেষ 

সন্ধান লইবার ন্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, সে অধিকতর 
করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল । পরিচারিক! বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাস! 

করিল “কেন তুমি এপ রোদন করিতেছ? তোমার যদি টাঁক৷ 

কড়ির অভাব হইয়া থাকে, মামার সঙ্গে আইস, রানীমাতার 

আদেশ মভ তোমার মনোবাঞ্ছ পুর্ণ করিয়! দিব |” 

পরিচারিকার কথায় বৃদ্ধা কহিল, “আমার অন্ত সাধ আর 

কিছুই নাই, একবার মহারাণীর চরণ দর্শন করিব? যদি তুমি 

আমাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলেই 
জানিব, তোমার দ্বারা আমার উপকার হইল ৮ 

পরিচারিকা বৃদ্ধার নিকট আর অপেক্ষা! না করিয়া এককালে 

নত্ষী সমীপে উপস্থিত হইয়। বুদ্ধার কথা জানাইল । রাজরাণী 

কুমারের বিবাহ জন্য সাতিশয় ব্যস্ত রহিয়াছেন, মাঙ্গলিক ক্রিয়া 

কলাপাদির স্বয়ং উদ্যোগ করিতেছেন, তথাপি বৃদ্ধার এরূপ মনো- 

কষ্টের কথা শুনিয়। তাহার সরল প্রাণে ব্য! লাগিল; তিনি বৃদ্ধাকে 

সমভিব্যাহারে লইয়া আসিতে দাসীর প্রতি আদেশ করিলেন। 

কিন্তু বৃদ্ধা কি ন্ট তাহার সহিত দেখ। করিতে এপ বাগ্র হইয়াছে, 

তাহা কিছুই বুঝতে পারিলেন ন। 
অল্পক্ষণ পরেই পরিচারিকা বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়। মহিষী সমীপে 

উপস্থিত হইল । বুদ্ধা রাণীমাতার দর্শন পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিয়া রোদন করিতে করিতে আম্মকাছিনী প্রকাশ করিতে 

লাগিল। বৃদ্ধার কথার মহিষী বুঝিলেন যে, মন্ত্রী এক্ষণে যে প্রদে" 



বিশালাক্ষী। ৩৯ 

শের অধীশ্বর হইয়াছেন, সেখানেই বৃদ্ধার বাঁস। নারীন্দুলভ 
চাপল্যের বশবর্তী হইয়া রাণী সোত্সুকে বৃদ্ধাকে মন্ত্রীর কথা 
নিজ্ঞাস। করিলে, বৃদ্ধ! উত্তর করিল প্রাণী মা! আমি সেই রাজার 
বাটীতে প্রতিদিন যাইয়া! থাকি, তিনি ও তাহার পরিবারবর্গ 
আমাকে বিশেষ ভালবাসেন; যেদিন হইতে আমি পুত্র কন্তায় 

বঞ্চিত হইয়াছি, ঈশ্বর আমাকে সন্তান সন্ততির স্থুখভোগে নিরাশ 
করিয়াছেন, সেই দিন হইতে আমার সারা দিনই তাহার বাটীতে 
কাটিয়া যায়|” 

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া মহিষী ভাবিলেন, অবশ্যই এই বৃদ্ধ! 
হেমপ্রভাকে দেখিয়া থাকিবে। প্রতিমৃত্তি দেখিয়। যদিও তিশি 

বালিকাকে পরম রূপবতী বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তগাস্ 

বৃদ্ধার মুখে সবিশেষ পরিচয় অবগত হুইলে তাহার চিত্ত অধিক- 
তর প্রীত হইবে, এই স্থিরসিদ্ধাত্ত করিয়া তিনি শশব্যস্তে আপনাক্ব 
কক্ষ হইতে হেমপ্রভাঁর প্রতিমৃন্তিখান আনিয়! বৃদ্ধার হস্তে দিয়া 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল দেখদেখি, তুমি ষে মন্ত্রীকন্ঠার কণা 

বলিতেছ, এই চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্ত হয় কি না ?” 

চিত্রখানি কয়েক খণ্ড বস্ত্র ছারা অধচ্ছাদিত ছিল। বৃদ্ধা ক্ষিপ্র 

হস্তে একে একে সেই বস্ত্র খগ্ুডশুলি উন্মোচন করিয়া চিত্রশানি 

হস্তে লইয়। মহিষীর অজ্ঞাতসারে বর্ণন্য়ী হুলিক! দ্বারা এককালে 

সেখানি বিরুত করিম! ফেলিল এবং যেন্ূপ ভাবে আচ্ছাদিত ছিল, 

ঠিক সেইরূপ বস্দ্বারা আবুত করিভে লাগিল, এবং মহিষীর চিত্ত- 
বিনোদনের জন্ত বলিতে লাগিল “কুমারী নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী । 

দেবী আপনার ভাগ্য বড়ই স্থুপ্রসন্ন, তাই স্বন্দরীর সহিত পুত্রের 

বিবান্ঠু দিতেছেন ৷” 
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বৃদ্ধার কথায় মহিষী সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং তাহাকে 
যথোচিত পুরস্কার দিয়। বিদায় দিলেন। 

বৃদ্ধার মুখে হেমপ্রভার রূপের কথ শুনিয়া রাজরাণী এতই 

আনন্দিত! হইয়াছিলেন যে, বৃদ্ধা যখন চিত্রথানি প্রত্যর্পণ করিল, 
সে সময়ে আলেখ্যথানি যে এককালে বিকৃত হইয়াছে, তাহ। 

দেখিয়৷ লইবারও তাহার সাবকাশ হয় নাই। বুদ্ধ! চিত্রখানি যে 

তাবে বীধিয়া দিল, তিনি সেই দূপেই তাহ! লইয়া যথাস্থানে 
রাখিয়া দিলেন। 

রাজ ও রাণী চিত্র দেখিয়াই উভয়েই সন্তষ্ট হইয়াছেন । এক্ষণে 

একবার কুমারকে দেখাইলেই মহিষীর মনোবাঁসন পুর্ণ হয়, তিনি 
কুমারের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এদিকে বুদ্ধ বিশালাক্ষীর কাধ্য শেষ করিয়া মনোমত পুরস্কার 

লাভ করিয়। সহান্ত বদনে গৃহে ফিরিয়া গেল। 

( ১৪ ) 
সময় কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া 

যায়। যেদিন নীরেন্দ্রনাথের সহিত হেমপ্রভার বিবাহের দিন ধার্য 

হইয়াছে, তাহার আর বিলম্ব রহিল না। ধ্বজাপতাকা, নহবৎ, 

দীপালোক প্রভৃতি সাজ সরঞ্জমে রাজপখ সুসজ্জিত হইয়াছে, 

দাঁস দাসী অমাত্য পারিষদবর্গ সময়োচিত অলঙ্কার ও বেশ ভূষ! 

পুরস্কার পাইয়াছে, দীন দরিদ্রদিগের জন্ঠ রাজকোষ মুক্ত রহিয়াছে, 

প্রার্থীর প্রার্থন! মাত্রই পূরণ হইতেছে, আমোদ প্রমোষের তরজ 
বহিতেছে, রাজাদেশে উৎসবের আয্বোজনাদির কোন অংশেই 

ক্রটি হয় নাই। 
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সফল বিষয়েই স্বুবন্দোবস্ত হইয়াছে, আগামী কলা রাজ- 
কুমারের গাত্রহরিদ্রার দিন, কিন্তু আজ পধ্যস্ত মহিষীর মনোসাধ 

পুর্ণ হয় নাই; তিনি নীরে্ত্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত 
কয়েক দ্িবন তীহাকে ডাকাইয়! পাঠাইয়াছিলেন, কিন্ত কোন মতেই 
তাহার কার্য সম্পন্ন হয় নাই। রাণীর একান্ত ইচ্ছা! গাত্রহরিদ্রার 
পুর্বে কুমারকে পাত্রীর প্রতিমূর্তিখানি দেখাইয়া তাহার মনোগত 

ভাব অবগত হইবেন, অগ্ভ তাহা সম্পন্ন না হইলে মহষীর মনের 

সাধ মনেই থাকিবে ; এজন্ত তিনি আর একবার দাসীকে কুমারের 

নিকট পাঠাইয়া দিলেন। 

পরিচারিকার সহিত নীরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হইল, রাণীমাত। 

যে কয়েক ধার তীহাকে ডাকাইয়! পাঠাইয়া ছিলেন, এ সংবাদ 

কুমার ইতিপৃর্নেই অবগত হইয়াছিলন ;) এন্সগ্ তদ্দণ্ডে মাত 
নমীপে উপস্থিত হইলেন । মহিষী শীরেন্্রনাথের নুখচুম্বন করিয়া 

বলিলেন “বাবা ! আমি কতবার ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি, একবার ও 

দেখা পাই নাই 1” 

“মা! আমি বহির্বাটীতে অন্ত কাৰ্য বাস্ত ছিলাম, আপনার 

আদেশ আমি জানিতে পারি নাই। অপরাধ মাজ্জন! করবেন)" 

“বাবা! তুমি আমাদের অন্ধের বষ্ঠি! তোমার দুখ চাহিয়া 
আমর সংসারী, পিতা নাতার মনে বাহাঁতে কষ্ট হয়, এমন কাজ 

করিও না। অধীশ্বর তোঁনার মুখ তাঁকাইয়াই আক পধ্যন্ত রাজ 
কার্যে ব্যাপিত রহিয়াছেন। তোমাকে কোন বিষে অপরাদী 

বলিতে আমাদের প্রাণে বাজে । এখন আমার এই একটী সাপ 
আছে” 

_মহ্ধী এই কথা বলিতে বলিতে বস্থাচ্ছাদিত এ্রিমুন্তিখান 
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লইয়া নীরেন্্রনীথের হস্তে প্রদান করিলেন, মাতৃ প্রদত্ত সামগ্রীটী 
কুমার সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বস্ত্রের মধ্যে যেকি আছে 

তাহা! তিনি কিছু মাত্র অবগত নহেন, এজন্ত সাগ্রহে জিজ্ঞাস। 

করিলেন “মা! একি ! আমি ইহা লইয়! কি করিব ।” 

প্বাবা! আমার একান্ত ইচ্ছ1 "ছিল, এই বস্তটী স্বহস্তে 

তোমাকে দিব, আজ আমার সে মনস্কামন! পুর্ণ হইল। জাঁনিও 

ইহার মধ্যে যাহার প্রতিমুত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাকে লইয়াই 
তোমায় সংসারী হইতে হইবে, তোমাকে অন্ত কথা বলিবার 

আর কিছুই আমার নাই । তুমি আপনার গৃহে যাইক়। এই প্রতি- 

মৃত্তিখানি দেখিলেই সবিশেষ বুঝিতে পারিবে ।” 

মাতার কথ। মত কুমার আর দিরুক্তি না করিনা অবনত 

মন্তকে মহিষীকে যথাযথ অভিরাঁদন করির1 চিত্রথানি হস্তে করিয়া! 

ত+হার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিংলন। 

বিশালাক্ষী এক্ষণে কুনারের হৃদয়াধিষ্টাত্রী দেবী । দিনে দিনে 

পাঁপীয়সী নীরেন্ধনাথকে এরূপ আর়ভাধীন করিয়াছে, যে শয়নে 

স্বপনে তাহার এঞতিমৃত্তিই কুমারের হৃদয়ে আঁক্কত হইতে থাকে । 

নীরেন্দ্রনাথের বয়স্যগণ পুর্ববে সদানব্ধদা তাহার সহিত একত্রে 

থাকিত, এক্ষণে তাহার তাহাদের প্রতি আর সে অনুরাগ বত্ব 

নাই, সকলেরই সহিন্ত কুমারের দেখ! সাক্ষাঁৎ হয়, কিন্ত পূর্বের 
মত সে সরলভাবে নেশামিশি আর নাই । তিনি তাহাদের লইয়া 

গল্লালাপ করেন, কথাবার্ভ কহেন, তথাচ তিনি যেন কি এক 

আবরণে আচ্ছাদিত থাকেন, প্রকৃত মনের কথা তাহাদের 

কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। 

মহিধী প্রদত্ত চিত্রথাশি নীরেজ্রনাগ আপনার কক্ষে আনিগ্লাই 
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মিভৃতে তাহার আগ্চোপাস্ত দেখিলেন। বৃদ্ধ! কর্তৃক ইতিপূর্বেই 
আলেখ্যখানি বিকৃত হইয়াছিল, তথাচ বালিকার অলৌকিক ক্নূপ- 
লাবণ্য বিকাশ পাইতে লাগিল। চিত্রের প্রতি একবার তিনি 
দৃষ্টিপাত করেন, পরক্ষণে প্রণয়িনী বিশালাক্ষীর মুর্তি তাহার নয়ন- 

পথে উদ্দিত হইলে হস্তস্থিত চিত্রের কথা বিস্থৃত হইয়া যান। কুমার 
মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, পিতা মাতার সন্তোষের জন 

ত্বাহার এ বিবাহ, তিনি পূর্বেই বিশালাক্ষীকে আত্ম সমর্পণ করি- 
যাছেন; এ দারপরিগ্রহে তাহার আমোদ প্রমোদের কোন পক্ষেই 
ব্যাঘাত ঘটিবে না, অধিকন্ত মন্ত্রীপুত্রীর সহিত তাহার বিবাহ 

হইলে, রাজ্যের অদ্ধাংশ যে পরহস্তগত হইয়াছে, সময়ে তিনিই 
তাহার অপ্িকারী হইবেন, মন্ত্রীর অন্ত সন্তান সমস্ততি আর কেহই 
নাই, যে সে ভোগ দখল করিবে। রাজকুণার চিত্র দর্শনে মনে 

মনে গীত হইলেন । 

এদিকে বিশালাক্ষী বৃদ্ধার সাহায্যে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে, 

রমণীর প্রেমে রাজকুমার উন্মন্তপ্রায়, দিনে দিনে পিশাচিনী 

কুমারের উপর এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, যে তাহার সকল 

কথাই নারেক্নাথ অন্থমোদন করিয়া থাকেন । বিবাহ্র রাত্রে 

উভয়ে দেখা সাক্ষাৎ হইবে না, বিশালাক্ষী কুমারকে নয়নের 

অন্তরালে রাখিয়। বিচ্ছেদ যাতন! সহ করিবে--প্রণরিনীর প্রাণে 

বাথা দিতে নীরেন্দ্রনাথ একাস্ত অনিচ্ছুক, কিন্ক পিতা মাতার সাধ 

আহ্লাদে হস্তারক হইলে, হয়ত তাহারা বিরক্ত হইতে পারেন ঃ 

এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া চিন্তিয়। কুমার বিশালাক্ষীর নিকট এক 

রাত্রের জন্ড বিদায় লইয়াছেন। বিবাহ উৎদব উপলক্ষে 
বিশালাঙ্গীর কয়েকখাঁনি নূতন অলঙ্কার হইয়াছে, নীরেন্্রনাথ 
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মোহিনীর মনের ভাব বাক্ত হইতে না হইতেই সে সমন্ত প্রস্তুত 
করাইয়া দিয়াছেন। 

(১৫) 
অর্থ ব্যয়ে সংসারের সাধআহ্লাদ যাহ! পূরণ হয়, বৃদ্ধ রাজ! 

পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে সে সমস্ত আমোদ প্রমোদের কোন অংশেই 
ক্রটি করেন নাই । মহাসমারোহে নীরেন্দ্রনীথের বিবাহ উষ্ঠ্াব 

সাঙ্গ হইয়াছে । মন্ত্রী রাজার চিরানুগত, বিবাহস্ত্রে কাহার 

সহিত বৃন্ধরাজের সন্ভাবের অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে, আদৌ কথা- 
স্তর উপস্থিত হয় নাই, নির্বিছে শুভকাধ্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । 

বধূমাতাকে গৃহে আনিয়া! রাজার সুখের সীম নাই, মহিষী কন্তার 

স্তায় হেমপ্রভাকে আদর যঞ্জ করিতেছেন, রাজসংসার যেন 

আনন্দ লোতে ভাসিতেছে। 

ধন্মের সংসারে দিনে দিনে সুখের সঞ্চার হইস্সা থাকে ; রাজ- 
মন্ত্রী অবস্থার বৈষম্যেও নিত্যকার্যে অবহেলা করেন নাই; তিনি 
এতাঁবৎকাল ঈশ্বর চিস্তায় সংসত থাকিয়। দিন কাটাইয়। আসিয়া- 
ছেন, সম্পদ বিপদে একদিনের জন্তও তাহার অন্তথা করেন নাই, 

'ঁজও সেই ভাবেই তাহার দিন অতিবাহিত হইতেছে । সময় 
শোতে অবস্থার ঘোর পরিবর্তনে তাহার ধর্্মীনুষ্ঠানের বৈলক্ষণ্য 

হয় নাই। ম্বামীর ধন্দ্বাহুরাগে স্ত্রীর ধন্মভাব স্বতই বিকাশ হইয়া 
থাকে, মন্ত্রীপত্বীও পতির অনুসরণ করিয়াছেন; সংসারের সাধ 

আহ্লাদে তাহাদের তাদৃশ আসক্তি হয় না, তথাঁচ লৌকিকতা৷ 

বজায় রাখিতে উভরেই কোন অংশে ক্রটি করেন ন1। 

হেমপ্রভা বালিকা বয়সেই বূপে গুণে লোকের চিন্তাকর্ষণ 
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করিতেন, এক্ষণে যৌৰন সীমায় পদাপণি করিয়াছেন, তাহার 
'অলৌকিক ব্ূপরাশিতে দশদিক আলোকিত হইতেছে। কুমারীর 
বালিকা বয়স হইতেই পিতার ধর্ধান্ুষ্ঠানের প্রতি একাস্ত লক্ষ্য 
ছিল, বয়োবুদ্ধির সহিত তাহার ধর্মের প্রতি অন্ুরাগের বৃদ্ধি 

হইয়াছে । পিতা মাতা দেখিয় শুনিয়া তাহাকে যোগ্যবরে সম্প্র- 

দান করিয়াছেন, কিন্ত রাজকুমারের চরিত্র পূর্বেই কলুষিত হুই- 
য়াছে, হতভাগ্য দেবীমৃত্তিকে অঙ্কলশ্দী করিয়াও কুলটার প্রেষে 
এমনই উন্মত্ত যে, সেই শ্বর্ণপ্রতিমার প্রতি ফিরিয়া চাহিতেও তাহার 

ইচ্ছা হয় না। হেমপ্রভ! সকল সুখে সুখী হইয়াও স্বামী প্রেমে 

বঞ্চিত; এক্ষণে তিনি আর বাঁলিক নহেন, যৌবনের সর্বলক্ষণ 
তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বিকাশ হ্ইয়াছে। হেমপ্রভা বয়সম্থুলত 
চাঁপল্যের বশব্ডিনী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি মনের উদ্বেগ মনেই 
সম্বরণ করেন। লজ্জা সরমে প্রাণের কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত 

করেন না। যখন সময়ে সমকজে যৌবন তাড়নায় একাস্ত অধীর! 

হইয়। পড়েন, এক মনে ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া! চিত্তের 
কথঞ্চিৎ শাস্তিলাঁত করেন। 

বিবাহের পর হইতেই নীরেক্নাখের আমোদ প্রমোদ অধিক 

মাত্রায় বুদ্ধি পাইয়াছে; তিনি প্রতি দিনই বিশালাক্ষীর গৃহে রাত্রি 
যাপন করেন, জীবন সঙ্গিনী জানিয়! বিশালাক্ষীকেই আত্মপপ্রাণ 
উৎসর্গ করিয়াছেন। পাপীয়সী এক্ষণে কুমারকে ক্রীড়ার পুলি 

প্রাঞ্ করিয়াছে। এক সময়ে বিশালাক্ষী অতি দীনাবস্থায় দিন যাপন 

করিত, উদরের অন্ন ও পরিধের বস্ত্রের জন্ত তাহাকে পরের মুখা- 
পেক্ষী হইয়। থাকিতে হইত, আজ তাহার গৃহদ্ধারে দ্বারবাঁন বসি- 
য়াছেে দাস দাসীতে সংসারের কাজকর্ম করিতেছে, কুহকিনী 
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অনন্ত মনে নীরেন্দ্রনাথেব সর্বনাশ সাধনেই ব্রতী হইয়াছে । বেশ 

ভূষ! সাজসজ্জার প্রয়োজন হইলে যায়াবিনীর মুখের কথা বাহির 

হইতে না হইতেই তৎ্সমুদয় কুমার স্বয়ং আনাইয়! দেন। 
বৃন্ধ রাজা পুত্রের মুখ চাহি্য়াই এখনও রাজকাঁধ্য পর্যালোচন! 

করিতেছেন ; সংসারের সাধ আহ্লাদ বহুপুর্কেই তীহার শেষ 

হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় বৃদ্ধবয়সে পুত্রমুখ দেখিয়া তিনি 
নবীন উৎসাহে সকল কাধ্যের পর্যালোচনা করিতেছিলেন, কিন্তু 

যেদিন হইতে নীরেন্্নাণের কলুষিত প্রকৃতির পরিচয় পাই্লা- 
ছেন, সেইদিন হইতেই স্তাহার সকল বিষয়ে শৈথিল্য দাড়াইয়াছে, 

পুত্রের কলঙ্ক লোকসমাঁজে প্রকাশিত হইলে তীহাকেই অপদস্থ 

হইতে হুইবে, তাহাতে রাজ! ; তাহার যগে খাতি প্রতিপত্তি রহি- 
যাছে। অপত্যন্সেহের এমনই মহিম। যে, তিনি পুঝ্ডের বিষয় যতই 

চিন্তা করিতেছেন, উত্তরোত্তর তাহার হৃদযতন্ত্ী ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, 
তথাচ পুত্রের কলুধিভ চরিত্র সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট 

কোন কথ! ব্যক্ত করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। বড় সাধে 

তিনি পুত্র কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য পুত্র তাহার 

বৃ্বীবস্থায় আনন্দপ্রদ না হইয়! অবসাঁদের মূল হইয়াছে। 

মহিষী মনোমত বধূমাঁতা পাইয়া পরম স্ুথী হইগনাছেন, কিন্তু 
ভাঁগযদোষে রাঁজকুমারের আচার ব্যবহারে তাহার চিন্বের 

বিককৃতভাব দাড়াইপাছে। এত সাধ্যসীধনায় ঈশ্বর যে তীহাকে 
পুরবী করিলেন, রাজরাণীর বহুদিনের মনস্কামন। পুর্ণ হইল, 
পুত্রের বিবাহ দিয়! তিনি সাধের সংপার পাতিলেন, একমাত্র 

কুমারের অদৎ চরিত্রে রাজসংসারের সে শী ছীদ যেন লোপ 

পাইতে লাগিল। কুমারের কলুধিত চরিত্রের কথ ত্ান্টারও 
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জঅবিদিত রহিল না, পুত্র যে প্রতি রাত্রি স্থানাস্তরে যাপন করিগ্না 

থাকেন, এ সম্বাদও তিনি পাইয়াছেন ? সাক্ষাৎ লক্ষীশ্বরপিনী 
বধূমাতার স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না, পতিপ্রণয়িবী 

পন্তিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়াছেন, ক্ষণে ক্ষণে এই কথা মহিষীর হৃদয়- 

ক্ষেত্রে জাগরিত হইয়া তাহাকে ব্যথিত করিতে থাকে) তিনি 

কখনও বধূমাতাকে পিতৃগৃহে কখন বা আপনার নিকট রাখিয়া 

যুবতীর চিত্ত গ্রীতি সম্পাদনে প্রয়াশী হইয়] থাকেন। 

(১৬৩ ) 

কুমারের কলুষিত চরিত্র রাজা ও মন্ত্রী পরিবার উভয় পক্ষেরই 
বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে) ভূপতি ও মন্ত্রী উভগ্নেই এক্ষণে 
বাদ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়াছেন, উভয়েরই সংসারের সাধ 

আহলাদ মিটিয়া আসিয়াছে; তবে পুত্র কন্তার সুখ সম্তোগে 

তাহার! অংশ গ্রহণ করেন। রানা ও মন্ত্রী পুত্র কন্তার বিবাহ 

দিয়া অধিকতর নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, এ শুভ পরিণন্জে 

তাহাদের পরম্পর অধিকতর গ্রীতির সঞ্চার হষ্টয়াছ্ে, কিন্ত বিকৃত- 

মতি নীরেন্দ্রনাথের অসদাচরণে হুইটা সংসার যেন বিশৃঙ্খল হুই- 
বার উপক্রম হইয়াছে, এ সময়ে রাজপুত্র আপনার শোচনীয় অব- 

স্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে, চরিত্র সংশোধনে চেষ্টা না কৰিলে, 

ছুইটী সংসারই নষ্ট হইবার সন্ভাবন! ঘটিয়াছে । 
বুদ্ধ রাজা ও মহি্পীর সর্নপ্ব ধন অন্ধের নয়ন রাজনন্দনের বে 

দিনে দিনে অধোগতি হইতেছে, প্রতীকার সাধনে সত্বর উদ্যোগী 

না হটুলে, তাহাদের আর সংসার ধর্ম রক্ষা করিতে হুইবে ন)। 
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গুজের গ্রক্ধপ কুখলিৎ প্রষ্কতির পক্নিচয়ে বৃদ্ধ পতিপত্রী উতয়েই 

মনে মলে সাঁতিশদরর অসুখী হইয়াছেন। কিন্ত জাত্মজের কলঙ্ষের 
কথ: জনসমাজে ব্যক্ত হইলে, তাহাদেরই অপবাদের কথ! ভাবির 

মনের উদ্বেগ মনেই রাখিয়াছেন, সাধ আহলাদের ইচ্ছায় উতর়ে 

যে এ্রত কষ্ট ভোগ করিলেন, ঈশ্বর তাহাদের সকল সাধে 

হস্তারক হইলেন; উভয়েই আপন আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া 
মনোৌকষ্ট ভোগ কদিতেছেন। 

হেমপ্রভা এক্ষণে শ্বশুরালয়েই দিনপাঁত করেন, দাস দাসী 

সাহার পরিপর্্যাঁয় নিয়োজিত থাকে । বেশ ভূষা সাজসজ্জা কোন 

্থুখ্রই তাহার অভাব নাই, কিন্ত পতিপ্রাণণ রমণীক্প নিকট এসকল 
জ্ুখভোগ অতি তুচ্ছ ; যুবতী সকল স্থাথ সুখী হুইয়াও পতিপ্রেমে 
বঞ্চিত হইয়াছেন, এই ছুঃখেই তাহার দিবাধামিনী অতিবাহিত 
হুইতেছে। মহিষী বধূমাতাঁকে দুহিভূভাবে আঁদর যত করেন। শাশু- 
ডীর সহিত হেমপ্রভার এন্ধপ ভালবাসা হইয়াছে ঘে, বৃদ্ধা তাহাকে 
এক দণ্ডের জন্যও নয়নের অস্তরাল করেন না। শ্বশুর শাশুড়ীর 

আদর যয়ের কোন অংশেই অভাব নাই, মন্ত্রীকুমারী তাহাদিগকে 
পিতৃ মাতৃভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । যখন যাঁহ। অভাব হয়, অথবা 

ভাল মন্দ মনে উদয় হয়, অকপট টিত্তে তিনি শাশুড়ীর নিকট মন- 

ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, মহিধীও বধূমাতার অভিলাধ পুর্ণ 

করিয়া তাহার চিত্ত প্রফুল রাখেন । 

একদিন আহারাস্তে বধূমাতাকে লইয়া মহ্ষী আপনার 
কক্ষে বসিয়া গল্লালাপ করিতেছেন, উভয়ে সুখ হুঃখের কথাবার্থা 

হইতেছে, এমন সময়ে হেমপ্রভা সলজ্জভাষে মহ্ধীকে জিজ্ঞাস! 

রিল "মা! আমার মনে একটী সাধ হইপ্াছে, বদি এ(বিষয়ে 
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আপনাদদিগের অনুমতি পাই, তাহা হইলে একবার মনোভিলাষ 
পুর্ণ করিতে চেষ্ট৷ করি।” | 

বধূর কথায় মহিষী সঙ্গেছে প্রত্যুত্তর করিলেন, “কেন মা! 

আমি তোমার সকল সাধইত পূর্ণ করিয়া থাকি, তবে আজ 
এত সঙ্কুচিত হইতেছ ফেন? তোমার অভি প্রায় আমার নিকট 

নিঃশক্কচিত্তে বাক্ত কর, অবগত তাহার পূরণ হইবে |” 

“মা। আজ আমি যে কাধ্যের অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইতেছি, এ 

বিষয়ে আপনাদিগের সম্পূর্ণ সহায়তা চাই; আপনাদিগের সহাঙ্থভৃতি 

ন1পাইলে,আমার এ কার্যে অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই । কেবল আঁপ- 

নার অনুমতি লইয়া এ কার্য করিতে আমার শঞ্ভিতে কুলাইবে 

না, ইহার অনুষ্ঠান পুজ্যপাদ কর্তামহাশয়েরও অনুমতি সাপেক্ষ। 
বহুদিবম হুইল আমার বিবাহ হইয়াছে, আপনাদিগের অনুগ্রহে 

আমার কোন স্থুখেরই অন্ভাব নাই, (কম্ত আমার অদৃ& দোষে এত 

দিন পতিম্থখে বঞ্চিত রৃহিয়াছি। রমণীর ম্বামীই জীবন্সন্দন্থ, পতির 

আদরেই সতীর সন্মান ; যার আদরে আদরিণী, অনৃষ্টদোষে এ পূর্ণ 

যৌবনে যদি সেই স্বামীর সোহাগ কি বস্ক ন! বুঝিলাম, সেই সুখ যদি 

উপভোগ'ন! করিলাম, ন্তাহ। হইলে আর এভীবনে প্রয়োজন কি ?” 

হেমপ্রভার মুখ হইতে এই করেকটা কথা নিঃস্যত হইতে না 

হইতেই তিনি অবগুগনে বদন ট1কলেন, দরদরপারে যুবতীর নয়ন- 
যুগল হইতে বারিধার। বর্ধিতে লাগিল । মহিষী বধৃমাতার এই মন- 

কষ্টের কথ! পুর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন; ছলে কৌশলে তিনি 
এতাবৎকাল যুবতীর যন ভুলাইয়! রাখিতেছিলেন কিন্ত সতীর 

প্রণয়ের গতিরোধ হইবার নহে ! যুবতী এতদিন প্রণয়াবেগ মনে 

মনেই,সপ্বরণ করিয়াছিলেন, লজ্জা সন্্মে শ্বশুর শাশুড়ী কাহার 



৫? বিশালাক্ষী | 

নিকট প্রাণের কথ! বাহির করেন নাই, আজ তাহার প্রাণ 

প্রণয়োছেগে উলিয়া উঠিম্নাছে ; তিনি মনের আবেগ মনে চাপিতে 
অক্ষম হইয়াই কথ প্রসঙ্গে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট হৃদয়দ্ধার 

উদবাটিত করিয়াছেন । 

মহিষী বধূমাতার মনবিকার লক্ষ্য করির। তাহাকে নানাবিধ 
প্রবোধ বাক্যে সাস্বনা করিতে লাগিলেন । স্বহস্তে তিনি হেম- 

প্রভার নয়নজল মুছাইয়৷ দিলেন এবং তাহার কথায় ব্যথিত হইয়! 
প্রত্যুত্তর করিলেন, “মা! কুমারের দৌষেই সোণার সংসার 

আজ ছারথার হইতেছে । আমরা আর কয়দিন বাচিব, আমা- 

দের অবিগ্যমানে সকল ভারই তোমাদের উপর ; কুমার পরি- 

পামের প্রতি চাহিয়া দেখেন না, তাই এবপ অসার আমোে 

মাতিযা। আপনার সর্বনাশ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সোণার সংসারেও 

কালিম। ঢালিতেছেন। মা! কুমার ষাহাতে সংসারী হয়, যদ্দি 

তুমি এরূপ কোন কৌশল করিতে পার, আমরা সাধ্যমত তাহার 
উপায় করিয়। দিব । তোমাদের স্থখেই আমাদের জুখ, তুমি ষে 
এ বয়সে ম্বামীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, ইহাতে কি আমার 

প্রাণ ব্যথিত নহে? কিন্তু কি করিখ? ঈশ্বর আমাদের প্রতি 

বিমুখ, নতুবা ম্বর্ণ-প্রতিমা গৃহে আনিয়াও কুমারকে গৃহবাসী 

করিতে পারিলাম না? সকলই অদৃষ্টের দোঁষ 1” 

“ম] ! আমার হঃখে আপনাদের হঃথ ' আপনার! যে আমার 

বাথায় ব্যথিত হন, তাহা আমি জানি; তাই আজ মনে মনে স্থির 

করিয়াছি যে, যদি স্বামীকে সংসারী করিতে পারি, তাহা! 

হইলেই জীবন রাখিব, নতুবা! এ প্রাণ বিসর্জন দিব-_লোকালকে 

আার এ মুখ দেখাইব না।” 
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"মা! তোমার মুখ চাহিয়াই আমরা আজও সংসারী আছি। 
যেদিন হইতে কুমারের অধোগতি হইয়াছে, সেই দিন হুইতেই 
সকল সুথে আমর! বঞ্চিত হইয়াছি। তুমি মা মরণের কথা 

বলিলে প্রাণ যে আতঙ্কে শিহরিয়। উঠে! কেন মা, তুমি 
বল--কি কৌশলে কুমারকে সংসারান্থরাগী করিবে? তোমার 

কথার যে আমার প্রাণ কাপিতেছে, বল--আর বিলম্ব 

করিও না, তোমার কথায় আমার প্রাণ অধীর হইতেছে ।” 
“মা! আমি কখন এমন কাজ করিৰ না, যাহাতে গুরুজনের 

প্রাণে বাজে; আপনারা আমাকে বিশেষ ভালবাসেন, আপনা- 

দের ন্সেহেই দাসী প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে । আমি 

শুনয়াছি--কুদার এক বেস্তার প্রেমে অন্থরক্ত হইয়া সেই 
স্বানেই সারারাত্রি থাকেন! পাপীয়সীর মোহিনীশাক্ততে কুমার 

এতই মুগ্ধ যে, তিনি সংসারের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়াছেন । 
আমার ইচ্ছা এই যে, আপনারা কয়েক দিবসের জন্য সেই বেশ্তার 

সন্নিকটেই একটী ৰাটাতে আমার বাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন, 

আমি দাস দাঁসী লইয়! কয়েকদিনের জন্ত সেইখানেই থাকিব। 

আর এক কথা, এ দেশে যত গোয়াঁলিনী আছে, এই কয়েক- 

দিনের জন্ত তাহাদিগকে ও সেইখানে থাকিতে হইবে, আমি তাঁহা- 

দের সহিত মিলিয় ছৃপ্ধের বাবসা করিব। আমার একটী রৌপোর 
কলী দিবেন, আমি সেই কলসীতে ছুপ্ধ পৃরিয়া সেই বেশ্তার 
বাঁটাতে ছুধ বেচিতে যাইব । দেখি, ইহাতে আমার মন-লাধ পুর্ণ 

হয় কি না; কুমার সংসারী হন কিন?” 

“মা! তুমি বাহ! বলিলে, আমার ইহাতে অমত নাই, কিন্ত 

$সে কুহকিনী কুমারকে বেরূপ বশীভূত করিয়াছে, তুমি সরলা 
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অবলা তাহাতে কুললশ্ী ; তুমি কি এরপরে সেন্ডাকিনীর হাত হইতে 
কুমারকে ছাড়াইয়! আনিতে পারিবে? ঈশ্বর কি আমাদের সে দিন 

দিবেন যে, কুমার সংসারী হইবে । আজই মহারাজকে তোমার 

মনের অভিপ্রায় জানাইব, তিনিও পুত্রের বাবহারে দিবারাত্রি অস্ত- 

জালায় দগ্ধ নিদপ্ধ হইতেছেন। যদি কোন উপায়ে হতভাগ্য কুমারের 

ছুম্মতি ফিরাইয়া৷ সংসারী করিতে পার, তাহ] হইলে জানিব, মা 

তোমার গুণেই পতনোন্ুগ সংসার আবার রক্ষা হইবে ; আমরা! 
হারাঁনিধি পুনরায় পাইব্। রাজপুত্রের বর্তমান বাবহারে আমাদের 

সে আশ। ভরসা আর নাই । ঈশ্বর কি ম। সে দিন দিবেন !” 

শাশুড়ীর সহিত ভেমপ্রভাব এইন্ূপ নানাবিধ কথাবার্ত। 

হইতে লাগিল। উভয়েরই হৃদয় রাঁজপুত্রের জন্ট অন্ুবী, উভগবেই 

উভয়কে প্রবোধ বাক্যে সাস্বনা করিতে লাগিলেন ; কথোপকথনে 

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল । মহিধী মনে মনে স্থির করিলেন, হয় ত 

সাধবী সতীর উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইতে পারে । 

(১৯৭) 

বিশালাক্ষী যে বাটীতে বাস করে, রাজপ্রাসাদ হইতে অন্তরালে 

হইলেও সে স্থানটা রাজ্যের বভিভূক্তি নহে, তবে বেশ্তাপলী ; তথার 

অধিকাংশ ইতর লোকের বাস। সম্মুখেই প্রশস্ত রাদপথ রহিয়াছে, 

নাগরিকগণের ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির জন্য সগয়ে সময়ে সেই 

পথে গতিবিধি হইয়া! থাকে । তাহার অনতিদূরে রাজার এক 
বিলাস ভবন। এক্ষণে রাজা বুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার সংসারের 

সাধ মিটিয়া আসিয়াছে, এ সময়ে সে বাটাটি প্রায় সর্বদাই বন্ধ 

থাকে, তবে বাজার ধনের অভাব নাই, তথায় তাহার যাতায়€ত 
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নাঁ থাকিলেও, লোকজনের পুর্বমত বন্দোবস্ত রহিয়াছে, সাজ 

সজ্জারও কোন অংশে অভাব হয় নাই, ঘর দ্বার সকলই পরিক্ষার 

পরিচ্ছন্ন । বধূমাতাঁর অভিলামতে মহারাজ এই বিলাস ভবনটাই 
তাহার কয়েক দিবস বাসের জন্ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; রাজা- 

জ্ঞায় নাগরিক গোদক্লালিনীগণ তথায় যাইয়! অবস্থিত্তি করিতেছে, 
সকপেই সুন্দর বেশভুষায় সুশোভিত, কুমারপত্থী৪ সময়োৌচিত 

বসন ভূলণে সালিয়াছেন। তীহাদের রপ্গণাবেক্ষণে গ্রহনী নিঘুক্ত 

হইয়াছে । 
বিলাস ভবনটী এক্ষণে গোয়ালিপীর বসবাসে নুন শোভা 

ধারণ করিয্বাছে | তাহারা সকলেই বাটীস একৃতল গৃহে অবস্থিতি 

করে, দ্বিভলে একনান্র েমগ্রভা গাকেন। আ্ঠাভার পব্চাতিল্লাগণ 

সকলেই সচ্গে আমিমাছে। গন্রীকুনারী গোয়ালিনীবেশে নিশাত 

লাক্ষার বার নি উপন্তিত হইয়া প্রাণেশ্গববকে মোত্িত করি 

বান কনা! কাররাতন, ভীাহার সহিত আব কমেকটি স্থন্পী 

পোছ।লনা ঘটা হবে, ভাভারাও বিবিপ বর্ণে বেশহৃবায় পাঙ্চত। 

হইবে, প্রন্যেকেই দুগ্ধপু্থ কলন কক্ষে নাউবে। হেমপ্রভান 
আদেশ মাই সকল বিনয়ের জবন্দোবস্ত হইয়াছে । এখন 

রাঁদকুললক্ষ্ী খদি উদ্দেশ সাপন কবে পাদেন, পথজাস্ত বাঁজ- 

কুমারকে যদি আধন্তে আনতে পারেন, নংসারধ্দে তাহার হদি 

অন্থরাগ জন্মে, তাহা হইলেই চেন প্রভার উদ্দেপ্ত স্সসিদ্ধ ভয়, 

নহুবা তাহাতক নোকলজ্ডায় সাতিশয় 'অপদস্থ হইতে হইবে, ভিনি 
লজ্জার জনসদাজে মুখ দেখাইতে কুষ্তিতা হইবেন । বালাকাল 
হতেই রাঞ্চনন্দিনী ধর্ষের প্রতি একগাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কায 
করিযজ আনিয়াছেন, এখন তাভার উদ্্তে সিদির বিষম পরীঙ্গ্ ) 
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তিনি এই সময়ে একমনে বিপদবারণ তগবাঁনের শরণাপন্ন হইলেন । 
আরাপনায় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল, তথায় জন্প্রানী কেহ রহিল 

নী; ইতিপূর্ধেই দাস দাসীকে সে স্থান হইতে বিদায় দিয়াছিলেন । 
কুমার প্রতি দিনই বিশালাক্গীর ভবনে আগমন করিয়। 

থাকেন, সতীর সাহত পতির সাক্ষাৎ না থাকিলেও হেম প্রভ। 

কোন সময়ে স্বামীর তথায় গন্তিবিধি ভব, পুর্বেই সংবাদ লইয়া 

ছিলেন ; এক্ষণে তিনি নিব্বাটিত গোয়ালিনশীগণকে মনোমত সাজ 

সঙ্জায় সাজাইয়। স্বরং স্রচার বেশভূনার় ভূবিত ভইয়া সকলে খিলিয়। 

কলদীকক্ষে বিশালাক্ষীর বাটীর দিকে চলিলেন, কলসী গুলি চু 

পরিপূর্ণ । তাহারা মুছুনন্দ গতিন্তে পথে চলিভেছে, এদিকে সুল- 

লিভ সঙ্গীতে শ্রোতার মন প্রাণ আকুল হউতেছে । সকলেরই 

বদন অবগুগনে আচ্ছাদিত, তণাঁচ রসণাকগের ুমধুব স্বনে প্রাণ 

মন যেন কাড়িয়া লইতেছে ! বামাকগের স্বর, অতি মধুব » দত 

৬ শোনা বায়, ততই যেন গুনিতে ৯০৪1 হয়, ভাভাবা গাভিতেছে,.₹ ঞ 

কেড়ে ভরা দ্ধ রুযছে ক নিবিবে আব । 

চলে মেতে চকে উঠে নশা গড়ায় হায় ॥ 

এ দুধ যে কিন্তে পাব, ব্রমিক সুজন বলি হারে, 

বিকাই নাত যারে তারে, এযনই কি দায়? 

যে জানে এ দুধের কদর: ভাখ কাছে আব নাং ত দর 

কানদুর চাষ কবে আদব, লুটিয়ে পড়ে পায় 

৯ 

যেচে বে সাধ ₹স্টনা, বিষাদের এ লেন। দেনা, 

আলাপেত যায ন। না, মজে কফি মজায়। 

শীলেন্নাথ বিশালাঞ্ষী সহ প্রেমালাপে বিহ্বল থাকিলে 

কামিনীগণের এই কোল কগস্বর তাহার কণকুহবে প্রবেশ 
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কষষ্িল। কুমার অপূর্ব সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইলেন, তদ্দপ্ডে 

গৃহের জানাল। উন্মুক্ত করিয়া গায়িকাগণের প্রতি চাহিয়া দেখি- 

লেন। রমণীগণের সঙ্গীতে বিরাম নাই, তাহারা সকলেই সম- 

স্বরে সেই একই শীত গাইতেছে । স্থধার সঙ্গীতে নীরেন্্রনাথের 

মনগ্রাণ মাতিয়া উঠিল, তিনি তদ্দণ্ডে গায়িকাদিগকে তাহার নিকট 

উপস্থিত হইবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। 

ভ্ঘএ্রভ। স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশেই কুললক্ষ্মী হইয়। পথের 

বাহির হইঈয়াছিলেন, প্রাণেশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া সহচরীবৃন্দে 

পরিবেষ্টি ত। হইয়া ভত্সদীপে উপস্থিত হইলেন। নীরেক্দ গোয়া 

লিনীগণের নেশ ভম!, ভাবভঙ্গী দেখিয়! বিশ্মিত ভইলেন। সাপারণতঃ 

ছু$খিক্রয়কাপ্িণাগণ যে অবস্থায় দিন বাপন করে, উহাদের সহিত 

হাঁভাদেব কিছুরই মিল লাই । কুমার মনে ভাঁবিলেন, হয়ত ইহারা 
/কান উদ্দেশ্র সাধানে আউিসিরাছে, কিন্ধ পরক্ষণে সে সংস্কার তাহার 

আবু বহিল না; তিনি তাহা দগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা 

ছপ (বেচিতে রাস্তায় কেন 2” 

"দর গরদ্দার পাইলে, এখানে আসিতে হইত না।” 

“ধক আর বিকায় নাত বে ভোমরা দল বাঁধিম্সা বাহির 

শইরাছ ?” 

“মভাশয় ! ছুধের কাঁটিতি খুবই আছে, তবে কিনা_জিনিহ 

বুঝে দর |” 

“কেন ? বাভারে কি ভাল হুধ পাওয়া যাঁয় না” 

“আমরা বাজারে জিনিষ বেচি না, বদি আপনার আঁবশ্তক 

থাকে, ছধ নিন, থেয়ে দেখবেন, বাজে জিনিষ কিনা 1” 

ভাল, দর কত ৮” 
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“এক কলপী ছুধের দর, এক কলসী টাকা ।* 

প্দরট৷ চড়া বটে, যাহাই হউক, তোমরা যে কর কলসী হধ 
আনিয়াছ, সবট। দিয়া! মাও । আমি টাক দিতেছি ।” 

“একেইত বলে খরিদ্দার, আপনি ছুধের আদর জানেন, দর 

দস্তর করতে হল ন।।” 

নীবেক্্র গোপীগণকে পাত্রস্থিত সমস্ত দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে বলায়, 

তাহারা তাহাই করিল । তিনিও কথামত টাঁক। দিয়া তাহাদিগকে 

বিদ্দান দিলেন, কিন্ত কুণার তাহাদের সঙ্গীতে মোহিত হইয়া ছিলেন, 

একান্ত ইচ্ছা তাহাদিগকে আর একটা গান গাইতে বলেন ; 

মনের কগা! গনেই রহিল, মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পাঁরিলেন 

না। সম্মুধে প্রণয়িনী রভিয়াছে, হয়ত এপ করিলে বিশালাক্ষী 

তীহার উপর বিরক্ত ভইতে পারে, তিনি 'আর কোন কথাই বলি- 
লেন না; কেবল এই মাত্র বলিলেন, ণ্অ!চ্ছা ! ভুধ খাইয়। দেখিব, 

বদি ভা হয়--আবার কাল লইব, তোমরা বেটিতভে আমিও |” 

কুমারের মুখের কথা শেষ হইতে না ভইতে এক গোঁষালিনী 

বলিয়৷ উঠিল, “মহাশয় ! আমাদের বাবসাই এই--আমর এ পাড়া 

নে পাঁড়া দ্ধ যোগাইয়! বেড়াই, আপান খন আসিতে বপিতেছেন, 

অবশ্ত কাল আসিব ।” 

গোৌয়ালিনীরা চলিয়া গেলে বিশালাক্ষী কুমারকে বলিল 

“তোমার মত নির্বোধ আর নাই! আজ গপ্পলার সেয়ের কাছে 

ঠকৃলে, ছুধের বদলে টাঁকার কলমী তাহারা লইয়া! গেল! ছি ছি, 
তুষি না পুরুষ মানুষ! 

“ঠক জেতায় জগৎ সংসার । আজ ভারিলাম, তাহাতে ক্ষতি 

কি? কানত আমার জিত হইতে পারে ।” 
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"তোমার বত ক্ষমতা আমারত তা আর জানতে বাকি নাই, 

মিছে বাক্ চাতুরী রাখ ।” 

“তা নয়, তা নয়, তুমি কি ভাবিয়াছ--আমি এতই বোকা যে, 
না বুঝয়। এতগুলি টাকা নষ্ট করিলাম? ঠিক জানিও আমার 

শুদে আসলে আদায় আসিবে ।” 

“্বলিহারি বুদ্ধির দৌড়! ওরা কিনা তোমার সমকক্ষ যে 

একদিন না একদিন উহাদিগকে বাগে পাইবে ?” 

“ভাল । দেখাই যাউক 1” 

বিশালাক্ষীর সহিত নীরেক্দের এইরূপ কথাবার্তায় বহক্ষণ 

কাটিয়া গেল । কুহকিণী ভাবিয়া ছিল বে, কুমার এককালে সম্পূর্ণ 

আরত্ত হইনাছে, তাহাকে ক্রীড়ার পুভ্তলি করিয়াছে, কিন্তু আজ 

গোপবালাগণের সহিত তীহার বাবহারে পাপীয়সী কথক্চিৎ সন্দিগ্ধা 

হইল; অকারণ কতকগুল! টাক বাহির হইয়। গেল, কৌশলে 

বিশালাক্ষী এ সমস্ত টাকাই রাজপুত্রের নিকট হইতে হস্তগত করিতে 

পাঁরিত, কিন্ত কোথা হইতে গোয়ালিনীর! আসিয়! তাহার সাধে বাদ 

সাদিল, এখনও গোপবালাদিগের তথায় আসিবার সম্ভাবনা আছে । 

প্রথম দিন দেখ! সাক্ষাতে যখন কুমারের মনের ভাবের কিঞ্চিৎ 

পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তখন চতুর বিশালাক্ষী এ কগ! নীরেন্্রনাগের 
নিকট অপ্রকাশ রাপিলে৪ মনে মনে স্থির জাশিয়। ছিল। ত্তখাচ 

যতক্ষণ ন। পরীক্ষায় ইনার নিগুঢ় মীমাংস। হইতেছে, ততক্ষণ মুখের 

কথ প্রকাশ করিয়া কান্তর উপস্থিত করিতে তাহার সাহস কুলায় 

নাই । পিশাচিনী ইহাঁও স্থির জানিরাছিল যে, মোহের ঘোরে 

কুমার তাহার করগত, চৈতন্ত উদয়ে নীরেন্দ্রনাথ তাহার প্রতি 

আর চখহিযাও দেখিবেন না। 
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পতিব্রতা হেমপ্রতা প্রাণের উদ্বেগে পতির উদ্দেশে বেশ্টার 

বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সহচর্রীগণের সহিত মিলিত হইয়। 

কুমারকে সংসারী করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, প্রথম দিনের 

কাধ্য শেষ হুইয়া! গিয়াছে, তাহাতে ভাল মন্দ সবিশেষ কিছুই 
বোঝা যায় নাই । 

উভয়ের সহিত্ত উভয়ের আদেৌ দেখা সাক্ষাৎ নাই, ক্ষণ- 

কালের জন্য তিনি যে অবপ্ুনের অন্তরাল হুইতে ম্বামীমুখ দর্শন 
করিয়াছেন, ভাহাঁতেই তাহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হুইম়্াছে। 
ভুপ্ধ বিক্রয়ের অছিলায় তিনি কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, 

নীরেন্দ্রনাথ সমস্ত ছুপ্ধ ক্রয় করিয়। তাহান্স সম্মান রাখিয়াছেন, মূল্য 
সম্বন্ধে কোন কথান্তর হয় নাই, কাধ্যের সুত্রপাতে হেমপ্রভ। 

যে লক্ষণ দেখিয়াছেন, হয়ত সময়ে তাহার মনোভিলাষ পুর্ণ হুইতে 

পারে। যতক্ষণ না তিনি বিশালাক্ষীকে কুমারের নয়নশূল করিতে 

পারিতেছেন, ততক্ষণ তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে না, এজন 
তিনি মনের ভাব মনেই রাখিয়াছেন। প্রথম দিনে তেমন কথাবার্ত! 

কিছুই হয় নাই, যাহা! ছুই একটি হুইগ়্াছে, তাহাও বাবপায় 
সম্বন্ধে, এ কথার. উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আশ্বস্ত হইতে 

হেষ্প্রভ। এখনও ইতস্ততহঃ করিতেছেন । 

আজ ছিতীয় দিন, হেমপ্রভা গোপবালাগণকে স্বতন্ত্র বেশভৃষায় 

সাঁজাইয়াছেন। পুর্ববদিবন যে ষে তাবে সজ্ঞজিতা হইয়াছিল, আজ 

তাহাদের আর সে পোষাক নাই, সকলেই নূতন সাজে সাজিয়াছে, 

সকলেরই কক্ষে পুর্বদিনের মত দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্য কলস, সকলেই পূর্ব 

দিবসের মত সমস্বরে গান গাইতে গাইতে চলিয়াছে, পু্বব দিনও 
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যে পথে যাইয়াছিল, আজও সেই পথে চলিয়াছে। বিশালাক্ষীর 
গৃহে নীরেন্্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ তাহাদের উদ্দেশ্ত, সেই অভি- 

প্রায়েই তাহার! সেই বারাঙ্গনার বাটীর অভিমুখে ষাইতেছে, 

সকলেই সমস্বরে গীত গাহিতেছে -_- 

কিজানি পারি কি হারি! 

আকুল প্রাণে ব্যাকুল হয়ে বেড়াই পথে গ্লোপনারী ॥ 

মনের কথ! বলি কা'কে, ব্যথার ব্যথী আছে বা কে, 

একথত যাকে তাকে, সরমে যে বলতে নারি । 

কলিতে এ কি কারখানা, বিছ.রও কি নাইরে মান, 

আসল নকল যায় না জানা, ভেজাল ভোরে বলি হাবি। 

মুডি মিছরি দরে সমান, ন।নীর যে আর থাকে ন! মান, 

চাউত ইহাবৰ উচিত বিধ।ন, দে'থ তায় কি করতে পারি ॥ 

আজও বিশালাক্ষীর গৃহে কুমার আমোদে মত্ত রহিয়াছেন, 

পুর্ব পরিচিত বামাকগ ধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র 
স্তিনি ব্যগ্রভাবে তাহাদিগকে আপনার নিকট ডাকাইয়া পাঠাই- 

লেন। নীরেক্রনাথ নারীস্বরে মোহিত হইয়াছেন, বিশালাক্ষী তাহ! 

বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্ত অদ্যকার ব্যাপার সম্যকৃরূপে দেখিতে 

ইচ্ছা করিয়! রনস. ঠাহার কথায় কোন আপত্তি করিল না। 

এদিকে রমণীগণ একে একে সকলেই কুমারের সন্নিকটে উপ- 

স্থিত হইল। নীরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 

"কাল তোমরাই ছুধ বেচিতে আনিক্লাছিলে না, আবার কি ?” 

“মহাশয় ' আমাদের কাজই এই । আমর! গয়লার দেয়ে, 

দুধ বেচেই জীবন ধারণ করি। আপনার যদি ছধের আবশ্তাক 

থাকে- বলুন, ছুধ দিয়া চলিক্না যাই ।* 
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“ছধের আবশ্তক আছে বলিয়াই তোমাদিগকে ডাকাইয়াছি, 
ছুধত লইব, কিন্তু আজ তোমরা! যে গান গাইতেছিলে, তাহাত 
ছুধের গান নয় ! 

“মহাশয় ! সব দিন কি সমান যায়, ষে দিন যেমন সে দিন 

তেমন। আপনি বদি গান শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে হধের 

গানই শুনিয়াছেন। আমাদের ছুধ ছাড়া আর কি আছে? 
তবে দিনে দিনে বাজার মন্দ। পড়িতেছে, আসল নকলের ভেদা- 

ভেদ আর কেহই দেখেন না, জিনিস হলেই হল, কোন্ জিনিসের 

কেমন তার, তাহার পরীক্ষা করে কয় জন ?” 

আমি কাল তোমাদের ছুধ খাইয়! দেখিয়াছি, তারে মিষ্ট বটে) 

কিন্তু তা বলে এব্রিনিস আর কোথাও পাওয়। যায় না, এ কথা 

আমি বলিতে পারি না 1৮ 

“মহাশয় ! আমাদেরও সেই কথা, জিনিস পাবেন না কেন * 

হাটে বাজারের যেখানে যেমন খু'জধেন, তেমনি পাবেন, তা ব'লে 

কি আদল জিনিস যেখানে সেখানে পাওয়া যায় ?” 

কুমারের সহিভ গোপনারীগণের এইরূপ কথাবার্তা হইন্তেছে, 

তিনি তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এ দৃশ্ত বিশা- 

লাক্ষীর নয়নশূল হইয়া উঠিল। রমণী একবার নীরেশ্রনাথের 
প্রতি, অন্যবার গোপনারীগণের দিকে কটাক্গপাত করিল। 

অবগুঠনবর্তী হেমপ্রভা গোপনারীগণের সঙ্গেই আছেন, কিন্ত 

তাহার মুখ হইতে একটি কথাও নিঃস্থত হইতেছে না, ভুথাচ 

পিশাচিনীর প্রতি যুবতীর একমাত্র লক্ষ্য রহিয়াছে । তিনি মনে 

মনে বুঝিয়াছেন, কুমারের সহিত তাহার সঙ্গিনীগণের এরূপ কথা- 

বার্তায় কুহকিনী বিরক্ত হুইয়াছে। কোন উপাক্ষে পিশাচিনীর 
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মাঁয়াচক্ হইতে প্রাণেখ্বরকে উদ্ধার করিবেন, পতিব্রতা এই কায 
জীবনের সারব্রত ভাবিয়া আজ বারাঙ্গনা গৃহে উপস্থিত হইয়- 

ছেন; পাপীয়সীর অঙ্গ ভঙ্গিতে তাহার সর্ব শরীর কম্পিত হইতেছে। 
তথাচ সরমভরে হৃদয়ের উদ্বেগ হৃদয়েই চাপিয়। রাখিয়া, মহা- 

যজ্ঞের আভছতির অপেক্ষায় আছেন। সাধবীর উদদেষ্ত সিদ্ধ 

হইতে বুঝি আর অধিক কাল বিলন্ব হইবে না। এদিকে বিশী- 
লাঙ্ষী কথায় কথায় তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত বচস। আর্ত 

করিল। গোয়ালিনীগণকে নীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং তথায় আহ্বান 

করিয়াছিলেন ; তৎসমক্ষে বিশালাক্ষী তাহাদিগকে অব্মানস্ছচক 

বাকা প্রয়োগ করায় তিনি এককালে অগ্সিশন্ম হইয়া উঠিলেন ? 
এবং তাহাদের পক্ষসমর্থন করিয়া সদর্পে উত্তর করিলেন, “উহ্রা 
মার কথায় এখানে আসিয়াছে, উহাদিগকে কোন কথা 

বলিবার তোমার অধিকার নাই। আমার বিষয় আমি নষ্ট 

করি বা রাখি, তাহা তোমার মত সাপেক্ষ নহে । তুমি তোমার 

প্রাপোর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, ইহ! ছাড়া কোন বিষয়ে কোন কথা 

কহিবার তোমার অধিকার নাই ।” 

প্রেমিকের মুখে বিশালাক্ষী এরূপ অবজ্ঞাস্থচক বাক্য শুনিয়! 

মর্দাহত হুইল । পিশাচিনী জানি, কুমার মোহের কুহকে যুগ্ধ 
হইয়াই তাহাকে আপনার ভাবিয়া আদর যত্বু করিয়া থাকেন ) 

এক্ষর৫ে নীরেন্্রনাথের মুখে যেরূপ কথাবার্তা শুনিল, তাহাতে 

যেন উহার চৈতন্ত সঞ্চার হইল) সে আর কোন দ্বিরুক্তি 
না করিয়। স্থুমি বচনে কুমারকে সাত্বনা৷ করিতে লাগিল। 

রাজপুত্র কতকট প্ররুতিস্থ হইয়া গোপনারীগণের প্রার্থন। 

হত মুল্য দিয়া সমস্ত হুপ্ধ লইলেন এবং পর দিবস তীহাদিগকে 
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দ্য উপস্থিত হইবার জন্তড আবিঞ্চন করিলেন । শীরেঞ্জনাথের 

'অন্ধরোধে এক রমণী উত্তর করিল, "মহাশয় ! আপনি আমাদের 

প্রতি যথেষ্ট শিষ্টভাব দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু কর্রী ঠাকুরাণী 
আমাদের প্রতি বড়ই অসন্তষ্টী। আমর! প্রাণের দায়ে আপনার 

নিকট আসিয়া! থাকি; ছুই একট! কথায় আমাদের মন বিচলিত 

হইলেও তাহা দোষ বলিয়া গ্রহথ করি না, কিন্তু আমাদের জন্ঙ 

আপনি গৃহিণীর অপ্রিয় হইবেন, আমাদের এরূপ ইচ্ছা! নহে।” 

"আমি তোমাদের সহিত আলাপে বিশেষ আনন্দিত হুইয়াছি। 

তোমাদের আপিবার যদি কোন অন্থুবিধা না হয়, তাহা! হইলে 

এখানে প্রতিদিন আসিও, তোমাদের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার 

অসদ্যবহার ন! হয়, সে দিকে আমি নিজে দৃষ্টি রাখিব। তোমাদের 
কোন ভয় নাই বা ভয়ের কারণও দেখি না।॥ আমার কথা অমান্ত 

করিতে পারে, এখানে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না ।” 

“্র্দি আপনি আমাদিগকে এতই সাহস দিতেছেন, তাহ! 

হইলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কতকটা দীড়াইয়া যান। 

হাজার হউক, আমরা স্ত্রীলোক ; আনাঁদের লজ্জ! সরমের ভয় ত 

আছে » বিশেষ দায়ে পড়িয়াই এ কাজ করিতেছি । নতুবা এত 

রাত্রি পর্যন্ত কি বাহিরে থাটিতে পারি ?” 

“দেখিতেছি শুধু ছুপ বেচাই তোমাদের উদ্দেশ্য নহে । আমার 
মনে হইতেছে, তোমাদের যেন অন্ত কোন অভিসন্ধি আছে; কিন্তু 

আমাকে তোমরা তাহ প্রকাশ করিতেছ না। যদ্দি বলিতে কোন 

নিষেধ না থাকে, তাহ! হইলে শ্বচ্ছন্দে বলিতে পার ।” 

“মহাশয় । আপনি যখন কাল আদিবার কথ! বলিয়াছেন, 

আমরা অবস্ত আসিব। আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমর! 
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বাড়ী যাই। আমরা গৃহস্থের বধূ, কুলনারী; সে সকল পরিচয় 
সময়ে জানিতে পারিরেন 1 এখন বিদায় দিন ।” 

রাজকুমার তাহাদের কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, কেবল 

মাত্র আগামী কল্য দেখ সাক্ষাতের জন্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 

করিতে লাগিলেন এবং তাভাদের সঙ্গে সঙ্গে বিশালাক্ষীর বাটীর 
নিয়তল অবধি আপিলেন। গোপনারীগণ বিশালাক্ষীর বাটী 

হইতে কিছু দূর চলিয়া গেল, নীরেন্দ্রনাথ যতদূর দেখিতে পাওয়! 
বায়, অনিমেষ নেত্রে তাহাদের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিক! রহিলেন। 

অগ্যকার কথায় বার্তায় রাজকুমারের হৃদয় সমধিক বিচলিত 

হইল । তিনি গোপনারীগণের মুখে বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার 
জন্য অত্যন্ত উৎস্থক ও কৌতুহলী রহিলেন। এদিকে মায়াবিনী 
বিশালাক্ষী কুমারের মনহরণে বগাঁসাধা চেষ্টা পাইতে লাগিল । 

(১৯ 0) 

সেতারের তার একস্ুরে বাধা থাকিয়া মধুরনিনাদে লোকের 

চিত্তরপ্কন করে, কিন্তু তাহার একটার বন্ধন উনুক্ত হইলে আর 

সে সুমিইন্বর পাওয়া যায় না । নীরেন্্রনাথ বিশালাক্ষীর প্রেমে 

এতই উন্মত্ত হইয়াছিলেন সে, তীহার সংসার ধর্দের প্রতি অন্গরাগ 

দিনে দিনে লোপ পাইয়াছিল, তিনি প্রেমময়ীকেই জীবনসর্বস্থ 

বলিয়া জানিয়াছিলেন, পিশাচিনীর ক্রীড়ার পুত্তলি হইয়াছিলেন, 

ংসারের স্থখ ছঃখের প্রতি ত্বাহার আদে লক্ষ্য ছিল না; তিনি 

একমনে সেই কুহুকিনীকেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাক্রী দেবীভাবে ভলিয়া- 

ছিলেন, তাহার কথায় নীরেক্্রনাথের জীবন মরণ নির্ভর করিতে 

ছিল | গোঁপকন্তাগণের সহিত বিশালাক্ষীর কথাস্তর হওয্রয় কুমারের 
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চিত্ত-বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল ; তিনি মনে মনে ভাবিলেন, সকল বিষয়েই 
বিশালাক্ষী আপনার প্রভূত্ব দেখাইতে চেষ্টা পাইয়। থাকে, কিন্ধ 
প্রকৃত পক্ষে সে কলুষিত চরিত্র বারাঙ্গনা ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। কালক্রমে তাহার প্রতি আমার আসক্তি প্রকাশেই পিশা- 

চিনীর এতদূর স্পর্ধা! হইয়াছে । আজ আমার সমক্ষে গোপনারী- 
গণের অবমাননা করিল, হয় ত সময়ে অন্তের সমক্ষে আমাকে 

অবমান করিতে পারে। হীন প্রকৃতি নারীর অসাধ্য কার্য কিছুই 
নাই। সে আমার বলে বলী হইয়া হয়ত একদিন আমাকেই দ্বণার 
চক্ষে দেখিবে ! আমি মোহে অন্ধ হইয়া! তাহার প্রতি জীবন উৎ- 

সর্গ করিয়াছিলাম, পিত। মাত সহ্ধন্ষিণী আত্মীয় শ্বজন কাহারও 

মুখের প্রতি একবার তাকাইয়াও দেখি নাই, আমি কুহকিনীকে লই- 
রাই সংসার সাধ মিটাইতেছিলাম ; ছি! ছি! আমি কি নির্বোধ! 

আনার মত কাপুরুষ আর জগতে নাই, নতুবা রাজপুত্র হইয়! 

বেশ্তার দাস, এই হীনভাবে আমার দিনাতিপাঁত হইতেছিল ! 
আমার জীবনে ধিক! আর এক কথা, এই যে গোপনারীগণ 
আমার নিকট যাতায়াত করিতেছে, তাহাদের কিছু গোঁপনীয় 

কথ! হয়ত ব্যক্ত করিবার আছে, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, 

তাহার এই পিশাচিনীর ভয়েই কোন কথ! প্রকাশ করিতে 

সাহস করে নাই। "যাহা হইবার ত্তাহাই হইবে, আর আমি 
মারাবিনীর মোহে মুগ্ধ হইয়া, অন্ধ থাকিব না। কুহকিনী আমার 

সর্বনাশ করিতে উদ্যোগী হুইয়াছে, তাহাকে আপনার ভাবিয়া 

আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলাম, সেই নির্ব,দ্ধিতার জন্ত আমাকে এই 
পত্রিতাপ সহা করিতে হইতেছে । আজ বিশালাঙ্ষগীর সমক্ষেই 

আমি গোপনুরীদিগকে সমধিক আদর যত্ব করিব, কালশাপিনী 
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আমীর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমারই অনিষ্ট করিবে, এ কাধ 
কখনই হইতে দিব না। আমি তাহার ভালবাসায় মোহিত 

হইরাছিলাম, তাহাতে কাপুরুষের পরিচয় মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে ! 
নীরেন্দ্রনাথ এইরূপ বহুক্ষণ বিবিধ চিস্তায় নিমগ্ন থাকিয়া আপনার 

বর্তমান অবস্থা সবিশেষ বুঝিতে পারিলেন, বিশালাক্ষীর প্রতি 

তাহার স্নেহ মমতা হৃদয় হইতে দূর হইয়া গেল, কুহকিনীর আব 
মুখ দেখিবেন না মনে মনে সন্কন্প করিলেন । 

এ দিকে বিশালাক্ষীর বাবহারে কুমার ঘে বিরক্ত হইয়াছিলেন, 

পিশাচিনী তাহা সম্যক রূপেই বুঝিন্তে পারিয়াছিল । এত দিলু 

কুমারকে লইয়া সুগ-স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিতেছিল, কৌন বি 

বাধা উপস্থিত হন নাই, সহসা কোণ" 5ইতে গোঁপনারীগণ আসিয়া 

তাহার প্রণয়ের পথে কন্টক হইল, সংশয় উপস্থিত করিল । গত" 

রাত্রে যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, হয়ত সেই দণ্ডেই কুমারের 
নিকট তাহাকে যথেঈ অবনান ভোগ কবিতে হইত, কৃহকিনী অনেক 

কৌশলে কুদারকে সম্থষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ পাপীয়সীর 
প্রতি বাহ বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিলে মনে মনে মে, সাতি- 

শম় অসন্থষ্ট হইধাছিলেন, তা তাহার অবিদিত রহিল না। পুক্ধ 

রাত্রির মত আজও কুমার গোয়ালিনাদিগকে তগাঁয় আসিবার জন্য 
'আকিঞ্চন করিয়াছেন, তাভাদের আগমনে প্রণরিনীর যাহাতে মনক& 
না উপস্থিত হয়, তত্প্রতি কুমারের সাদ লক্ষা হয় নাই, পপ্রমি- 
কাঁর মনোরগুনে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। কুমারকে বিপথগামী 
করিয়া বিশংলার্গী দশ টাকার সংস্তান করিয়াছে, এক্ষণে নীরেজ- 

নাথের সহিত মনান্তর হইলে পাপীয়মী ভখ-্বচ্ছনেদ জীবনযাতর! 

নির্বাহ করিতে পারে, কিন্কু কুমারের বীতানগরাগী হূইর! তাহানু 
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এখানে নিশ্চিন্তে বাস করা এককালে অসম্ভব ; তাহাতে কুমার 

রাজ্যের হর্তাকর্তা বিধাতা, তিনি যে তাহাকে বিনাদণ্ডে মুক্তি- 
প্রদান করিবেন, কাচ এন্ধপ হইতে পারে না। পিশাচিনী আপ- 

নার অবস্থা যতই ভাবিতে লাগিল, উত্তরোত্তর ততই তাহার 

আশক্চ। উপস্থিত হইল । ' 

এ দিকে হেমপ্রভা প্রতিদিনই গোপনারীগপের সহিত পতির 

সাক্ষাৎ উদ্দেশে বিশালাক্ষীর বাটা যাতায়াত করিতেছেন, সাধবী- 

সতী স্বামীর মঙ্গল কামনায় একমনে উদ্দেশ্ত সাধনে সংবতা 

হইয়াছেন, বিপথগামী পতিকে সংসারী করিতে পারিলেই তাহার 

মনস্কামন। পুর্ণ হইবে, নতুবা মহ্বীকুমারীর এত আয়াস এত যত্ত 

সকলই বিক্ষল হইবে । পৃর্ববাত্রিতে বিশীলাক্ষীর গৃহে কুমারের 
যে ভাব সতী স্বচক্ষে দেখিষাছেন, তাহাতে সঙরে ভাহাব জদয়ের 

আশ।লতা কলবতী হইতে পারে ভাবিয়া,তিনি অনেকটা আশ্বামিতঃ 

হইয়াছেন । গোঁপবালাগণ হেমপ্রভাকে উদ্দেশ্তসিদ্ধির আর বিলম্ 

নাই বলিয়া আশ্বাসিত করিতেছে, তিনি তাহাদের প্রবোধ বচনে 

আশ্বস্ত হুইয়াছেন। 

বিশালাক্ষী অগ্ত দিনের মত বেশ ভূষাঁর সজ্বিতা, কিন্ত বিবম 

টিস্তায় তাহার গ্দয় ব্যথিত ; ধাহ লক্ষণে চি্তবিকারের পরিচয় 

প্রকাশ ন। হইলেও সেয়ে মনক্ষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা সহঙে 

বুঝিতে পারা মায়। ন্বন্ধ্যার দ্রীপালোকে গৃহের অন্ধকার দুর 

হইয়াছে, বিশালাক্ষী ক্ষুগ্ মনে কুমারের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া 

আছে, কুহুকিনী হাৰ ভাবে নীরেন্দ্রনাথের মন মোহিত করিতে 

এখনও যত্র পাইতেছে, এমন সময়ে নীরেন্দ্রনাথ আসিয়। দেখা 

দিলেন। প/ুপীযসী কুমারকে আদর যত়ে অভ্র্থনা করিতে সবক 
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হয়া ও নীয়েন্রনাথের অঙ্ছরাগ লাভে বঞ্চিতা হইল । অভাগিনী 
বুঝিল যে, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তথাচ কুমারের চিত্তবিনো- 

দনে কোন অংশে ক্রটি করিল না। নীরেন্ছেনাথের মূর্তি আজ 

গ্রশান্ত, বিশালাক্ষীর কথায় অন্ত দিন কুমার এককালে মোহিত 

ভইয়া যান, আজ প্রণগ্লিনীর সাধ্য সাধানায় তাহার সে ভাব 

লক্ষিত হইতেছে না, তবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি ছুই 

একটী কথায় উত্তর দিয়! নিশ্চিন্ত হইতেছেন। 

বিশালাক্ষীর সহিত কুনার এইভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন, 

এমন সময়ে গোপনারীগণের কগম্বর শুনিতে পাইলেন? তিনি 

সঙ্গীতধবনি শ্রবণেই সাতিশয় উৎকণ্তিত হইলেন এবং তাহাদের 
আগ্মন প্রতীক্ষায় স্বয়ং গবাক্ষ সনীপে দীড়াইয্লা রহিলেন। 
এভাছুব উহাকে অপিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। অবিলঙ্ষ্ে 

গোপনারাগণ গীত গাইতে গাইতে তথায় আসিল ;-- 
মাশাব গাছে ফুল ফুটেছে আমোদের আর সীমা নাই । 

মনেদ মান্য পাইব! খু'জে-_জদয় মাঝে জাগছে তাই। 

স্মাবাদ প্রথণে প্রবোধ দিতে, আপন জনে খুজে নিতে, 

এমেছি য কাজ সারিতে, বজায় করে ঘরকে যাই । 

পাঁতর সোহাগ চায় যেনতী, রাজপথে ভাব এ দ্রর্গতি। 

হও দয নাগীর প্রতি বারেক যেন দেএ। পাত) 

অ'কুল প্রাণের এ নিশানা, মানে না সে কোন মানা, 

এ প্রেমে যে দেয় গো হানা, তার মুখেতে পড়ক ছাই । 

পূর্ব রাত্রির গীতেই কুমার গোঁপবালাগণের প্রতি কথঞ্চিৎ 

অন্রাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'এক্ষণে তাহাদের জুমধুর সঙ্গীতে 

তাহার প্রাণ অধিকতর আকুল ভুইয়া! উঠিল, তিনি অন্ত দিন 
তাহাদিগকে উপরে লইরা আসিয়া কথা বার্তা কহেন, বিশালাঙ্ষীর 
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সহিত তাহার মনাত্তর হইয়াছে, তাহাদিগকে উপরে আসিবাঁর জন্ত 

অন্থরোধ করিলে সেবিবাদের সমধিক বৃদ্ধি হইতে পারে, সে 

বাদ বিসম্বাদে কুমারের এখন আর ইচ্ছা নাই । তিনি বিশালাক্ষীর 

সহবাস নরক যন্ত্রণা জ্ঞানে তদ্দণ্ডে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । 

বিশালাক্ষী নীরেন্তরনাণের পশ্চাতে চলিল, কিন্ত নিমেষ মধ্যে কুমার 

সেই বেশ্ঠার বাঁটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, কুহকিনী 
ছার দেশে ফ্াড়াইয়। কুমারের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তথাচ 

নীরেন্দ্রনাথ আর তাহার প্রতি তাকাইয়াও দেখিলেন না। 

গোপনারীগণ কুমারকে তাহাদের সম্মুখীন হইত দেখিয়! 

সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল, কিন্ত রাজপথে গ্রকাণ্ত 

ভাবে আলাপ পরিচয় করিতে সকলেই বেন কুণ্ঠিত ভাব দেখাইল, 

নীরেন্্র রমণীগণের মনের ভাব জানিতে পারিয়া ছ্বিরুক্তি ন! 

করিয়া তাহাদের পশ্চাতে চলিলেন। দেখিতে দেখিতে গোঁপ- 

নারীগণ একটী ন্বৃহৎ্ অষ্রালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কুমার 

তাঁহাদের সহিত কথাবার্তার জন্ত একান্ত উৎসুক ছিলেন, একে 

একে রমণীদল সেই বাটার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত ভইলে, তিনি 

সাব হদকাবেগ সন্বরণ করিতে পারিলেন না, ব্যাকুল চিত্তে 

(জিজ্ঞাস করিলেন “আমিও ফি আপনাদের সঙ্গে যাউব ?” 

কুমারের কথায় একজন গোপললন প্রত্যুত্তর করিলেন, 

"না মহাশয় ! আমরা” কুলনারী, বিশেষ দাঁয়ে পড়িয়াই পথের 

বাহির হইক়াছিলাম, আমাদের সহিতি দেখ! সাক্ষাতে বদি "আপনার 

ইচ্ছা! থাকে, অন্ুগ্রহপূর্বক কল্য আদিবেন। অকস্মাৎ পুরুষ 

মানুষকে গৃহে আনিলে আমাদিগকে লোকের কট নিন্দিত 

হইতে হইবে।” 
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নী। আপনার কথায় আমার দ্বিরুস্তি করিবার সাধা নাই। 
জানি না, আপনারা কাহার অনুসন্ধান করিতে ছিলেন, তবে প্রকাশ, 

আপনারা কোন দায়গ্রস্ত হইয়াই এক্সপ পথে বাহির হইয়াছিলেন, 

কিন্ত এরূপ কি বিপদ ঘটিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন1। 

গো-না। মহাশয়! যখন আমাদের সহিত আলাপ করিবার 

জন্ত আপনি আকিঞ্চন করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের মনস্কামন! 

পুর্ণ হইয়াছে। আজ এই পর্যন্তই থাক, কলা আসিবেন) 

আমাদেরও সেই আকিঞ্চন। 
নীরেন্্রনাথ গোপনারীর কথায় কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইলেন ) 

তাহাদের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় নাই, তিন বার মাত্র 

সন্ধার পর দেখ সাক্ষাৎ হইয়াছে । যখন তাহারাই তাহাকে গৃহে 
প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, তিনি স্বেচ্ছায় তাহাদের বাটী 
প্রবেশে সাহুমী হইলেন না, কিন্তু এ রহস্তের অন্তর্ভেদ জন্ত তিনি 
বিশেষ উদ্দিগ্র চিত্তে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। গোপনারীগণ 

এতক্ষণ দ্বারদেশে কুমারের ত্রন্ঠ অপেক্ষা করিতে ছিল, এক্ষণে 

গৃহে প্রবেশ করিল। 

( ২৭ ) 
মন্ত্রীকুমারী হেমপ্রভা প্রাণকান্তরের সাক্ষাঁ২ উদ্দেশে 

এতাবতৎকাল উতকণ্ঠিত চিত্তে যাপন করিতে ছিলেন, এক্ষণে 

বিশালাক্ষীর সহিত কুমারের জার সে সন্ভাব নাই । পিশাচিনীর 

প্রকৃত পরিচয় তিনি অবগত হইয়াছেন, তাহার প্রণয়ে সংশয় 

উপস্থিত হইয়াছে, যাহাকে আপনার জানিয়া আত্মসমর্পণ করিয় 

ছিলেন, তাহার গ্রতি সন্দেহ দাড়াইয়াছে, এ অবস্থষল্প স্বামীর 
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সহিত দেখ! সাক্ষাতে কুমার পতিত্রতা অঙ্কলক্্ীকে ন্রেহচক্ষে 

দৃষ্টিপাত করিবেন, প্রণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইবেন, তাহাতে আর 
তাহার সন্দেহ রহিল নাঃ তথাচ তিনি পতির প্রকৃত মনোভাব 

হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্ত জনৈক বৃদ্ধাকে সহায় অবলম্বন করিলেন। 

অদ্য নীরেন্দ্রনাথ তাহাদের বাটাতে আসিয়। দেখা সাক্ষাৎ 

করিবেন, প্রকৃত পরিচয় স্বামী স্ত্রীর মনে মনে অবধারিত 

থাকিলেও উভয়ের সহিত উভয়ের আদৌ আলাপ পরিচয় নাই । 

লম্পট কুমার এতদ্দিন বেশ্তা প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কাটাইয়াছেন, 

প্লাজপুত্র হইয়াও সামাজিক কাজ কর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করেন নাই, কুহকিনী বিশালাক্ষী তাহার হৃদয়ের একমাত্র অধি- 

্টাত্রী দেবী হইয়াছিল। প্রেমিক [প্রেমিকার কথ! প্রসঙ্গে উভয়ের 
সহ্বিত মনীন্তর উপস্থিত হইয়াছে, বিশালাক্ষীর স্বার্থের প্রতি 

সম্পূর্ণ দৃষ্টি । কুমার তাহার প্রতি বিবপ হইয়াছেন, সাধ্য সাধ- 

নায় তাহাকে ফিরাইবার জন্ত কুহকিনী কোন অংশেই ত্রুটি 
করিবে না, উভয়ের সহিত দেখ। সাক্ষাতের পূর্বেই যদি কুমার 
সহধন্মিণীর প্রতি অন্রক্র হন, প্রিষতমার পবিত্র প্রণয়ডোরে আবদ্ধ 

হন, তাহা হইলে বিশালাক্ষী আর নীরেন্্রনাথকে আয়ত্তাধীন 

করিতে পারিবে না ।. 

কুষার শ্বেচ্ছায় গোঁপনারীগণের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছ 

করিয়াছেন; তাহারা! কে, কি জন্যই বাঁ তাহারা এরূপ ভাবে 
তাহার সহিত সহসা আলাপ করিল, এ সকল বিষয় জানিবার 

জনা তিনি যখন একাস্ত অধীর হইয়াছেন, বিশেষতঃ তাহাদের 

মনস্তষ্টির জন্য তাহার বিলাপিনী বিশালাক্ষীর সহিত মনাস্তর 

উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় যে পরম রূপবতী সর্বগুণসূন্পন্ধা 
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তাখ্যার প্রেমাকিঞ্চনে উপেক্ষা করিবেন, তাহ! সম্পূর্ণ অসম্ভব । 

তাহাতে কুমার বিশালাক্ষীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই আত্মীয় ব্বজন 

সকলের প্রতি বীতানগরাগী হইয়াছেন, বুদ্ধ পিতার জীবনাস্তে 

তিনিই অতুল খ্রশ্বর্টের একমাত্র অধীশ্বর হইবেন, প্রজাবর্দের 
শাসন পালন সকল তার তাহার উপরেই ন্যস্ত হইবে, এ সকল 

বিষয় আদৌ চিত্ত! করিয়া! দেখেন নাই । পত্বীর সহিত হার মনো- 
মিলন হইলে তিনি সংসার ধর্ম সকল দিক বজায় রাখিয়। সুখ 

শ্বচ্ছনে দিন যাপন করিতে পারিবেন । 

পতি পত্বী উভয়ের একত্র মিলিত হইবার শুতক্ষণ উপস্থিত 

হইয়াছে হেমপ্রতা এক্ষণে পুর্ণ যুবতী, কিন্তু দৈব ছপ্বিপাকে পদ্তি 
প্রেমে বঞ্চিতা হইয়। মনের কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন । স্বাধী 

যদি ঠাহার প্রতি কৃপাদুষ্টি করেন, তাহা! হইলে তিনি জীবন সার্থক 
করিবেন, নিমেষে তাহার সকল হুঃথ ঘুতিয়। বাইবে। তিশি প্রাণনাথের 

আগমন প্রতীক্ষায় নব সাজে সঙ্জিতা হইয়াছেন । গোপনা বীবুন্দ 

এক্ষণে তাহার প্রিগ্নসহচরী, তিনি তাহাদের সহায়ে বিপগগামী 

পতিকে উদ্ধার করিয়া! সংসারী করিবার জন্য উদ্যোগী হহয়াছেন। 

মন্ত্রীকুদারীর সভিত তাহারা ৪ স্ুচারু বেশ ভূষায় স্থুশোভিতা হই- 
মাছে, সকলেই কুমারের দর্শন আশায় উৎফুল্ল নেত্রে অপেক্ষা 

করিতেছে । 

রাজপ্রাসাদে হেমপ্রভা গোপনারীগণকে লইয়া করেক দিবস 

অতিবাহিত করিতেছেন। যে যে জিনিসে গৃহ সজ্জিত হইতে 

পারে, তথায় তাহার কোন বস্থরই অভাব নাই। সন্ধ্যার সমাঁ- 
গমেই দীপালোকে গৃহ গুলি আলোকিত হইম়াছে। যে গৃহে 

হেম্প্রভ! স্বামীর সহিত দেখ! করিবেন, অন্যান্য গৃহধপেক্ষ। সেটী 
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অধিকতর সাজ সঙ্জায় সজ্জিত হইয়াছে । মন্ত্রীকুমারী যে বৃদ্ধার 
সহায়ে এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, ইতিপূর্বে 
তাহার নিকট আপনার ও কুমারের আদ্যোপাস্ত বিবরণ বিবৃত 

করিয়াছেন ।-কুমার আসন গ্রহণ করিলে বৃদ্ধা উপকথাচ্ছলে সেই 
আঁখ্যায়িকার উল্লেখ করিবেন, এইন্বপ বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে । 

এদিকে কুমার অন্য দিন যে সময়ে বিশালাক্ষীর বাটীতে 

আসিয়া থাকেন, আজ তাহার পুর্বেই তিনি বাটী হইতে বাহির 
হইয়াছেন, কি এক অভূতপূর্ব রহন্তে তাহার হৃদয় যেন উদ্বেলিত 
হইতেছে; তিনি যতক্ষণ না গোপনারীগণের সহিত প্রকাশ্তভাবে 
কথাবার্তা কহিতেছেন, ততক্ষণ তাহার অস্থির হৃদয় কিছুতেই শাস্তি 

লাভ করিতেছে ন!। কুমার সন্ধ্যার অনতিবিলম্বেই গোপনারীগণের 

কথামত সেই বাটার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাহাদের 
হুই একজন তাহার আগমন প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে অপেক্ষা! করিতে- 

ছিল, কুমার সম্মুখীন হইবামাত্ত তাহারা সাদরে সসন্ত্রমে তীহাকে 
বাটার ভিতর লইয়া! গেল। 

একটা সুসজ্জিত সুবিহ্থীত গৃহে নীরেন্ত্রনাথ আসন পরিগ্রহ 

করিলে, গোপনারীগণ তাহার সম্মুখীন হইল) তিনি তাহাদেব সহিত 
কথাবার্তার তৃপ্তিলাত করিলেন। তথায় এক অপুর্ব কান্ত দিব্য- 

লাবণ্য যুবতীর প্রতি তীহার লক্ষ্য আকৃষ্ট হইল । অন্ত তিন দিবস 
বিশালাঙ্ষীর বাটাতে গোপনারীগণের সহিত তীহার সাক্ষাৎ হই- 
যাছে, কিন্ত এরূপ ভাবে তাহাদেম্ন সহিত মিলিত হইবার তাহার 

এই প্রথম সুযোগ ! কুমার সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করি- 

লেন, কিন্ত যে রমণীর প্রতি তাহার অন্গরাগ সঞ্চার হইল, বাহার 

রূপসাগরে ভুবিক্না তিনি আত্মহার! হইলেন, তাহার ফহিত 
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ফ্াখোণনের বিশেষ সুবিপ! পাইলেন না, অধিকন্ধ অন্যান্য কাঁমিনীগণ 

যে ভাবে মিলিত হইল, সে যুবতীর হাবভাবে সে ভাব কিছুমাত্র 

লক্ষিত হইল না। আলাপ পরিচয়ে কুমার সকলকেই দেখিলেন, 

সকলেরই সহিত তীহার কথোপকথন হুইল, কিন্তু ধাহাকে দেখিবার 

জন্ত তিনি উৎসুক হইনাঁছেন, তাহার দর্শন পাইয়াও ব্রাজপুত্রের 

মনসাধ পৃরিল না? যুবতীর প্রতি যতই সতৃষ্ণ নয়নে চাহেন» 

ততই তাহার সহিত মিলিত হুইবার জন্ত কুমার অধীর হইতে 

লাগিলেন ; অথচ পরনারীর মুখের প্রতি একদৃষ্টিতে সে ভাবে চাহিঙ্গ! 

থাকিতে ভদ্রোচিত লল্জায় তাহাকে কথকঞ্চিৎ অপ্রস্তুত করিল। 

রমণী অবগুঠনবভী, কিন্তু যুবতীর অলৌকিক ব্দপ লাবণ্য ষেন 

পরিধেয় বন্্ তেদ করিয়া বিকীর্ণ হইতেছে । কুমার সতৃষ্ণ নয়নে 

সুবীর প্রতি একবার চাঁহিয়! দেখেন, পরক্ষণে লজ্জায় মুখ ফিরাইগ। 

লন, একারণ তাহার হৃদয় পরিহৃপ্ি লাভ করিল না, তাহাতে 

রমণীর বদন্মগুল বস্ত্রাচ্ছার্দিত থাঁকায় দর্শনস্থথ উপভোগও 

তাহার সম্পূর্ণ হইল ন1। 

কুমার হেমপ্রভার প্রতি সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন 

বুঝিতে পারিগ্া, এক গোপবাল! তাহাকে পরিহানপূর্ববক 

জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয় ! দেখিতেছেন কি?” 

“রূপ ! প্রবৃত্তি বলে-_দেখিয়। কাজ নাই, নয়ন কিন্ত সে মানা 

মানে না, একবার দেখিয়া তাহার সাধ সিটে না, সে দিবানিশ! 

অবিরত দেখিতে চায় ।” 

"এ আপনার কেমন কথা! মনের বাসনা আখিতে প্রকাশ; 

আপনার যদ্দি দেখিতে ইচ্ছ। না থাকে, তাহা হইলে এদিকে নরন 

ফিরাইতেছেন কেন ?” 
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পভদ্রে! আমি তোমার কথায় হাব মানিলাম। তুমি আমার 
মনের কথা ঠিক বুঝিয্লাছ। এখন জিজ্ঞান্ত -এই অবগ্ুঠনবতী 
যুবতীটী কে?” 

“মহাশয়! সবুরে মোওয়া ফলে, বাস্ত হইতেছেন কেন? 

কিছুক্ষণ পরেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। আমাদের আর 

পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইবে না ।” 

“আপনাদের কথামত আমি আজ এখানে আপিয়াছি। 

পরিচয়ে জানিষাছি_-আপনার! কুলবালা, ভবে আমাকে লইয়া 

এরূপ রঙ্গ করিতেছেন কেন ?৮ 

“আপান্ বনিক পুকষ ! একটু রসিকত। না করিলে, আপনার 

মন বসিবে কি ?” 

“আমায় মাক্জণা কপুন। আর পরিহাস করিবেন না । 

আমি আপনাদের প্রশ্ণত পরিচদ্গ জানিবার জন্ত একান্ত উৎসুক 

হইয়াই এখানে আসিয়াছি।” 
এইরূপ আলাপ পরি5য়ে কিননৎক্ষণ কাটিব যাইলে, হেমপ্রভার 

ইঙ্গিতে বৃদ্ধা আখ্যায়িকাচ্ছলে কুমার সমীপে তদীক়্ বৃত্তান্ত 

বর্ণনা করিল। বৃদ্ধার মুখে উপকথা শুনিয়া নীরেন্দ্রনাথ আত্ম- 

কাহিনী বিবৃত হইতেছে স্থির জানির়া, প্রণগ্নিনীর সাক্ষাৎ, জন্ত 
এককালে অধৈর্য হইয়া পড়িলেন । পতিব্রত! তাহার জন্ত এত 
কষ্ট ভোগ করিাছেন* রাক্গকন্তা ও রাজকুলবধূ হইয়া! তাহাকে 
স্বামীর দর্শন আশায় খেগ্াগৃহে উপস্থিত হইতে হইয়াছে জানিয়া, 

নীরেন্দ্রনাথ সহধন্মিণীর বিষয়ে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 

উত্তরোত্তর তাহার হৃদয় এককালে অধীর হুইন্না উঠিল; তিনি 
চিন্তনংবমে বথ্[শক্ত ভেইত হইয়াও অবশেষে হনয়াবেগ কিছুতেই 
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স্ধরণ করিতে পারিলেন না, বন্তার প্রবাহ মত তাহার চিত 

উথলিয়া উঠিল। বৃদ্ধ'র গণ্ধ শেষ হইতে না হইতে কুমার 

সোৎসাহে উত্তর করিলেন, “আর না, আর না! যথেষ্ট হইয়াছে, 
আমি নিতান্ত মূঢ়, তাই কাঞ্চন বিনিময়ে কাচের আদর করিয়া- 

ছিলাম! প্রতিপ্রাণ। স্বা'বীসতীর হৃদয়ে এরূপ কষ দিয়াছি, আমার 

মত মহাপাতকী এ জত্রে আর নাই । আমি যে কুহকিনী বেশ্তার 

প্রাণয়ে মুগ্ধ হইয়া বথ! সর্বস্ব নষ্ট করিতে বসিয়াছিলাম, আজ তাহার 

যথেষ্ট প্রতিফল পাইয়াছি, আমার জন্তই সোণার সংসার ছারখার 
হইবার উপক্রম হুইয়াছিল। এখন আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত 

হইয়াছে। পিশাচিনী বিশালাক্গীই আমার প্রণয়পথের একমাত্র 
কণ্টক, আমি সেই মায়াবিনীর কুহকে পতিত হইয়াই আত্ম* 

বিসঞ্জনে উদ্যত হ্ইয়াছিলাম, বিপথগামী এ হতভাগ্যের জন্যই 
আমার জীবনসর্বন্ব সংসারসঙ্গিনী ন্বর্ণপ্ররতিম। প্রিয়তম হেমপ্রভার 

এই লাঞ্ছনা ! আমার জীবনে ধিক!” 
কুমারকে এইরূপ আক্ষেপ করিতে দেখিয়া! পতিপ্রাণ! 

হেমপ্রভা সসম্্রষে স্বামীসকাশে উপস্থিত হইলেন, আনন্দাশ্রুতে 

রমণীর হৃদয়দেশ ভাসিয়! গেল; তিনি লুকোনল করধুগল ছার! 

পতির চরণদ্ধয় ধারণ করিয়া বলিলেন, “কুমার! প্রাণেখর ! 

প্রভু ! ঘটনাচক্রে যাহ! হইবার হইয়। গিয়াছে, তাহার জন্ত পরি- 

তাপের আর প্রয়োজন কি? তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী-দাসী; পি 
সহম্র দোষে দোষী হইলেও পত্তীর আদরের ও আরাধ্যের বস্তু । 

দাসীকে এরূপ অন্থরোধ উপরোধ করিয়। নিরয়গামী করিবেন ন1! 

জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন, আপনার 

যে স্থুমতি হইয়াছে, তাহাতেই আমর চরিতার্থ হইস্পছি।* 
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নীরেন্্র। প্রিযহমে ! আমি নরকের কীট, আমার পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত নাই ! আমি ঘোর নারকী, তাই পতিপ্রাণ! প্রেয়সীর 

প্রাণে এই কষ্ট দিয়াছি। তুমি কি আমায় ক্ষমা করিবে ? 

হেমপ্রভ। ॥ নাথ, প্রভু! হ্ৃদয়েশ্বর ! তুমিই আমার জীবন 

সর্ধশ্ব, আমি তোমার দাসী ; এরূপ অনুনয় বিনয়বাক্যে আমাকে 

কেন কলুষিত করিতেছেন ? 

কুমারের আত্মকাহিনী প্রকাশমাত্রেই বুদ্ধ ও অন্তান্ত রমণীগণ 

গৃহ হইতে নিশ্্াস্ত হইয়াছিল, তথায় পতি পত্রী ভিন্ন আর কেহই 
ছিল না। এক্ষণে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একজ্র মিলিত হইয়া! মনের 

আবেগে কত কথাই কহিতে লাগিলেন । বিবাহাবধি হেম্প্রভা 

স্বামী সখসস্তোগ করেন নাই, এক্ষণে পিকে পাইয়া তিনি মনের 

সাধে কত কথাবর্তী কহিতে লাগিলেন, সে কথার আর বিরাম 

নাই । এক বিষয়ের কথাবার্ভী শেষ হইতে ন। হইতে, অন্য কথার 

উত্থাপন হয়, বহুদিনের পর স্বামী স্ত্রী উভয়ের শুভ সম্মিলন । হেম- 

প্রভা এতদিন যে স্বামীর সহিত দেখ সাক্ষাৎ হয় নাই, পতিবিয়োগ 

বিধুর! যুবতী মনের কষ্ট মনেই সম্বরণ করিতেছিলেন, আজ সতীর 

পক্ষে তাপিত হৃদহয় শাস্তির সঞ্চার হইয়াছে, মেঘে বিজলী খেলি- 

যাছে। যুবকযুবতী আনন্দ-সমুদ্রে ঝাপ দিয়াছে, হেমপ্রভার যজে 
বহুদিনের রোপিত আশালতা। আজ মুঞ্জীরিত হুইয়াছে ! স্ত্রী-পুরুষের 
মনের সাধ, বন্ধন বিমুক্ত শ্রোতস্বতীর স্কায় আনন্দে উলিয় 
উঠিল ; আনন্দ উৎসবে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। 

হেমপ্রভার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল, গোপনারীগণ কয়েক দিবস যথেষ্ট 
শ্রম করিয়াছিল ; এক্ষণে তাহাদের আনন্দেরও সীমা রহিল না। 



উপসহহার। 
পতনোন্ুখসংসার রক্ষা হইল । বিকৃতগতি নীরেক্রনাথ সহ- 

পৃন্মিণীসহ মিলিত হইয়! মনের সুখে দ্বিনযাপন করিতে লাগিলেন । 

যে গোপনারীগণ হেষপ্রভার সছৃদ্দেশ্রে সহায়তা করিয়াছিল, তাহারা 

সকলেই রাজমহিধীর নিকট আশাতীত পুরস্কার লাভ করিল। 

বুদ্ধ ভূপডি পুত্রের মতি গতি দেখিয়া! সংসারের প্রতি এককালে 

বীতান্ুরাঁগ হইয়্াছিলেন ; এক্ষণে কুললক্মীবধূমাতার বুদ্ধিকৌশলে 
হারানিপি পথভ্রান্ত কুমারকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়৷ আনন্দসাগরে ভাসি- 

লেন। দিন দিন সংসারের প্রতি কুমারের অনুরাগ দর্শনে 

রাজকীয় সমস্ত কার্যভার ভূপতি পুত্রের হস্তে স্তস্ত করিয় নিশ্চিস্ত 

হইলেন । হেমপ্রভার পিতা! জামাতার জন্ড বিশেষ ছঃখিত ছিলেন, 

এক্ষণে কুমার সংসারী হইয়াছেন, বিষয় কাধ্যে মন দিতেছেন, 

ংসারের সকল দিকে তীহার দৃষ্টি রহিক্নাছে দেখিয়া, তিনি সাতি- 
শয় গ্রীত হইলেন। দিনে দিনে কুমারের সদনুষ্টানে রাজোর 
শোভা সৌন্দধ্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল । কোন বিষয়ে কাহারও 

কোন অভিযোগ ব! ছঃখ প্রকাশের কারণ রহিল না। 

নীরেন্দ্রনাথ পতিপ্রাণা হেমপ্রভাকে প্রাণের সহিত ভাল- 

বাসিতে লাগিলেন, পতিপত্তী উভয়েরই মনের স্থখে দিনযাপিত 

হইতে লাগিল। সম্বসরের মধ্যেই প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ 
হেমগ্রাভ। পৃত্ররত্ব প্রসব করিয়া শ্বগুর শাশুড়ী ও স্বামীর আননা- 

বদ্ধন করিলেন। সংসারে উত্তরোত্তর প্রীবৃদ্ধি দেখ। দিল, 
নির্বাণোনুখ দীপ পুনরায় প্রজলিত হইয়! উঠিল । 

যে দিন কুমার বিশালাক্ষীর গুহ হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া- 

ছিলেন সেই দিনই কুহকিনী বুঝিয়! ছিল যে, তাহার আমা! ভরস! 



৭৮ উপসংহার 

সকলই শেষ হইয়! গিয়াছে, এক্ষণে পাপীয়সী প্রাণরক্ষার উপায়ান্থ- 
সন্ধানের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ হেমপ্রভার 

সহিত মিলিত হইয়াই সর্ধাগ্রে পাপীয়সীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত 

হইবার জন্ত আদেশ পাঠাইলেন । বিশালাক্ষী তৎসমীপে নীত হইলে 
কুমার তাহাকে যতপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন । বিশালাক্ষীর 

কুমন্ত্রণায় কুমার কুপথগামী হইয়াছিলেন, এক্ষণে নীরেন্দ্রনাথের 

আর সে মতিগতি নাই ! বিশালাক্ষী কুমারের কথায় কোন দ্বিরুক্কি 

করিল না, প্রতিমুহূর্তেই কত অপরাধ জন্য দগডভোগের অপেক্ষ! 

করিতে লাগিল । পিশাচিনীকে এ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে 

হইল নী, কুমীরের আদেশমত ওুহরীগণ বিশালাঙ্গীর কেশাকর্ষণ 

পূর্বক তাহাকে তথা হইতে .লইফস! গেল। 
বিশীলাক্ষীর প্রতি কোন প্রকার দণওবিধান হয় পতিপ্রীণ। 

সরল। হেমপ্রভীর এরূপ আদে ইচ্ছ। ছিলনা, তিনি স্বামীকে 

এপ্রকার নৃশ'স কাম্য হইতে নিবৃত্ত হইবার ন্ট পুনঃ পুনঃ অন্ন 
বিনয় করিতে লাগিলেন। নীরেন্দ্রনাথ পিশাচিনীর ব্যবহারে 

নিতান্ত বিরক্ত হইলেও প্রিয়তমার ,..ষধ বাঁকে কোন রূপ দগ্ড 

দানে ক্ষান্ত রহিলেন। 
বারবিলাসিনীর প্ররোচনায় সোণার সংসার নষ্ট হইবার উপ- 

ক্রম হইয়াছিল, পাপীয়ুসীর নিগ্রহে শোভা সৌন্দর্য্ের বৃদ্ধির সহিত 
ত্ব্লদিনেই রাজ্যের পূর্বকীর্তি সংরক্ষিত হইল। হেমপ্রভার 

একপক্ষে পিত্রালয়, অন্য পক্ষে শশুরের বাটা সকলেই মনের স্থথে 

কালাতিপাত করিতে লাগ্রিলেন। 

স্মান্ত ৷ 



বিজ্ঞাপন । 

নিম়লিখিত পুস্তকণ্ডণ আসার নিকট প্রাপ্তব্য। 

ছাঁয়া_-সাহিতোর কনর, বঙ্গসংসারে জলন্ত আলেখ্য, 
৪৬৮ পৃষ্ঠান্ব পূর্ণ, মূল্য ১0৮০ | 

ছাঁয়াপথ-€ উপন্াসে সনাতন ধর্ম প্রসঙ্গ ) যদি সংসারে 

নৃতন জীবন্থ চিত্র দেখিতে চান, বদি মোহিত হইবার সাধ থাকে, 

বদি শিখিবার সংকল্প থাকে, যদি ভাবিবার অবসর থাকে, তবে 

এই উপন্তাস পাঠ করুন। রয়েল, ৩০৬ পুঠায় ১ম খণ্ড পুর্ণ, 

মূলা ১২ । 

গীতিনাট্যবলী-€ উধাহরণ, প্রশন্পাবিজাত, মায়াবতী, 

মাগননাবিখন, মেঘেতেবিজ্লী*, কমলেকামিনী, হরবিলাপ, 

ব্ণিকছুহিতা, নববাসর ও আশালভা এই দশ খানি গীতিনাট্য 

একত্র মূলা ১২। 

অপূর্বব কাহিনী-্থ প্রসিদ্ধ উদ্দ, উপন্তান ফ্যাশন! আজা।- 
এব অবলম্বনে বিরচিত অপর্দ উপন্তাস, বঙ্গভাষায় অভিনব, 

নাভিত্যানোদীর মাদরের সামগ্রী মূল্য ১২। 

দরিদ্রে রঞ্জন--সতী মঙ্গল, টাকার খেলা, তৌতিককাহিনী, 

কলির ঢং, মণিরত্রনাল!, বিলাপ, মরণেজীবন, জীবনেমরণ, ইতি- 

হাস, রুকবামা, ছ্থাত্রবন্ধু ও কৃষি বিজ্ঞান একত্র মূল্য 1%*। 

্ীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 
বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী, 

২*১ নং কর্ণওয়ালিন গ্রীট, স্লিকাতা। 










